
Пояснювальна записка до звiтних даних страховика
ТДВ (СК <<Гарлiан>>

за |2 мiсяцiв 2020 року.

Коротка характеристика страховика та його дiяльностi

Пояснення щодо окремих показникiв промiясноТ звiтностi.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кСТРАХОВА
КОМПАНIЯ кГАРЩIАН) (нала_пi - Товариство) заресстровано 24 вересня 2007 року
Святошинською районною у MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiею (Свiдоцтво:
Серiя A0l Ns 2468З2 реестрацiйний номер l 072l02 0000 021082, реестратор ЩарчукI.M.). Вiдповiдно до рiшення загiIльних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВО З

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА компАнIя
кУКРФIНПОЛIС)) (iдентифiкацiйний код 35417298) вiл 10.01.2017 року вiдбулися
наступнi змiни:

- змiнено найменування на ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кСТРАХОВА КОМПАНUI кГАР,ЩIАН>, скорочено: ТЩВ
кСК <Гардiан>;

- змiнено мiсце знаходження: 01032, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 9б.
.Щержавна ресстрацiя змiн до установчих локументiв юриличноТ особи

12.0|.20L7 р, ]ф 10721050021021082, приватний HoTapiyc Бородiна Ольга Василiвна.
ТДВ (СК кГарлiан> мае 19 зареестрованих вiдокремлених пiдроздiлiв у:

Вiнницькiй областi.;
.Щнiпропетровський областi. ;

1.Iдентифiкацiйний код (еДРПОУ) з5417298
2.Повне наймування украiнською
мовою

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА

компАнIя dАрдIАн>
3.Мiсцезнаходження 01032, м. Киiв, вул. Саксаганського, буд.

96
поштовии lндекс 010з2
телефон (044)333_37- l 0

факс (044)333-37- l 0
E-mail office@srdn.com.ua

4. Органiзацiйно-правова форма Товариство з додатковою
вiдповiдшlьнiстю

5.Банкiвськi реквiзiти АБ <Укргазбанк> р/р
U л9 432047 8 00000265 00743 5 8475 0,

мФо з20478
6.Участь в об'еднаннi фiнансових
установ
7.Назва посади, прiзвище та iнiцiа_пи
керiвника

Генеральний директор - Берлiн BiKTop
михайлович

8.Прiзвище та iнiцiали головного
бухгалтера

Храпська Надiя МиколаiЪна

9.кiлькiсть штатних працiвникiв 229
1 O.Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 4l
1 1.Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб l03
1 2.Кiлькiсть працiвникiв 2зб



.Щонецькiй областi.;
Житомирськiй областi;
Запорiзькiй областi;
м. Киiв;
Луганськiй областi;

Львiвськiй областi;
МиколаТвськiй областi;
Одеськiй областi;
Полтавськiй областi;
Рiвненськiй областi;
Тернопiльскiй областi;
Черкаськiй областi, м.Умань;
Хмельницькiй обл.

Головний офiс Товариства знitходиться у м. КиТв по вул. Саксаганського, 96.
Станом на 01.01.202l року в Товариствi працювtIло 229 штатних робiтника.
Управлiння Товариством здiйснюе Генеральний директор. Yci керiвники та провiлнi
спецiшliсти мають вищу ocBiTy. Середня заробiтна плата за |2 мiсяцiв 2020 року
скJIала 3,9 тис. грн.

Проаналiзувавши звiтнiсть за 12 мiсяцiв 2020 року, можна зробити висновок,
ЩО доJuI платежiв, якi надiЙшли вiд страхувtlльникiв-фiзичних осiб склала 81,9 %
загальноi суми страхових платежiв. Що стосусться видiв страхування, то
прiоритетними були ОСЦПВВНТЗ (48,7% вiд загальноi суми страхових платежiв),
стрttхування нЕвемного транспорту (KpiM за.пiзничного) (7,8% вiд зага_пьноi суми
страхових платежiв),страхування медичних витрат (20,0О^ вiд зага:lьноi суми
СТР:IхОВих платежiв), страхування маЙна (4,ЗУо вiд загшlьноi суми страхових
платежiв), страхування вiд нещасних випадкiв (8,3Уо вiд загальноi суми страхових
платежiв)

Облiк договорiв страхування i вимог страхувальникiв, щодо страховоi
виплати, виконуеться в Товариствi з застосуванням автоматизованоi системи облiку
1С Пiлприемство Форт Полiс.

Аналiз надходжень стрЕlхових платежiв за звiтний перiод,
мiсяцями 2019 року, наведено у таблицi JФ l

у порiвняннi з 12

Таб. l, тис.грн.

Види страхування Сума страхових премiй, тис.
гDн

Прирiст
(збиток),
тис. грн12 мiсяцiв

2019 року
l2 мiсяцiв
2020 року

.Щобровiльне стрдхуван ня

Страхування вiд нещасних випадкiв
10040,7 30667,9 2о627,2

Страхування нlвемного транспорту (KpiM залiзничного)
20549,1 29122,9 857з,8

Страхування медичних витрат
158602,1 74549,0 -84053,1

Медичне страхування (безперервне страхування злоров'я)
9L5,7 1582,0 666,з

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

Страхування вантажiв та багаrку (вантажобагажу)
107,5 185,6 78,!

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
48з7,7 724t,2 2403,5

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

Страхування вiдповiдальностi перел трсгiми особами (iншоi)
2859,5 з54з,7 684,2



Страхування фiнансових ризикiв 385,5 22,J,,2 -164,з
страхування цивiльноi вiдповiдальносгi власникiв назсмного
транспорту (включаючи вiдповйальнiсть перевiзника) 42з7,9 бз06,з 2068,4
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту

t07,o 40,0 -67,о
Страхування сiльськогосподарськоТ продукчii

249,з t68,2 -81,1
Страхування кредитiв

65,7 65,7
Страхування водного транспорту 4ззз,s 77,2 -4256,з
Страхування виданих гаDантiй (порук) та пDийнятих гаDантiй 2].48,0 2],48,0
Страхування залiзничного транспорту зо2,9 з02,9

Всьоео 221724,8 184158,2 -37566,6

Обов>>язкове стрqхування
Особиgге стр:lхування вiд нещасних вип4дкiв на транспортi

з14,8 682,2 з67,4
осцпввнтз

974L9,L 180919,1 83500,0
Страхування вiдповИальносгi суб'сктiв перевезення вантажiв на
випадок настанtlя негативних наслiдкiв 1004,1 280,0 -724,t
Обов'язкове страхуванкя цивiльноi вiдповiдальностi суб'скгiв
господарювatння за шкоду, яка може буги заподiяна пожежаI\.{и та
аварiями на об'ектах пiдвищеноi небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'скти та об'скги, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести ло аварiй екологiчного i
санiтарно-епiдемiологiчного характеDу 896,4 1051,9 155,5
особисте страхукrння працiвникiв виомчот та сiльськоi пожсжноi
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин 895,7 757,8 -1з7,9
Страхування цивiльноi вiдповiдальностi громадян Украiни, що
мtlють у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може буги заподiяна трсгiй особi або ii майну внаслйок
володiння, зберiгання чи викориgгання цiсi зброi 173,0 356,6 18з,6
Авiацiйне страхування цивiльнот авiацiт

з962,7 958,4 -з004,3
Страхування цивiльно-правовоi вiдловiдальностi приватного
HoTapiyca tз6,7 94,2 -42,5
Страхування предмета iпотеки вiл ризикiв знищсння, пошкодження
або псування 1,5 t79,7 t78,2

Страхування вiдповiдальностi за утилiзацiю (вилалення)
небезпечню( вiдходiв

7,2 6,6 -0,6
Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробчi родовищ

нафти i газч 857,4 857,4
Страхування цивiльноi вiдповiдальностi оператора ядерноi
устalновки за rцерну шкоду, яка може буги заполiяна внаслiдок
ядерного iншиденту.

1013,0 10tз,0
Всьоео 104811,2 187156,9 82з45,7
Всьоео 326536,0 377375,7 44779,7

За 12 мiсяцiв 2020 року Товариством укладено 281840 договорiв
ОбОв'язкових видiв страхування та 586383 з добровiльних видчtх страхування.

.Щанi, наведенi у таблицi Ns 2о дозволяють зробити вiдносний аналiз
прибугковостi та збитковостi окремих видiв страхування за 12 мiсяцiв 2020 року.

'аб. 2, тис.
Вид страхування Сума платежу Сума виплат Примiтки

Медичне страхування (безперервне
страхування здоров'я) 1582,0 575,8 ]00б,2

осцпввнтз 1809].9,1 53815,9 I27 l03,2
Авiацiйне страхування цивiльноТ авiацiТ 958,4 20,8 937,б
Страхування здоров'я на випадок
хвороби 11994,з 1433,8 ] 05б0,5



Страхування сiльськогосподарськоТ
9 ] 58,7

Страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явиlц 7241,2 38,1 7203, l
Страхування вiд нещасних випадкiв 30667,9 888,0 29779,9

Страхування медичних витрат 74549,0 9076,2 б5472,8
Страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного) 29122,9 20344,0 8778,9
Gтрахування ЩВ власникiв наземного
транспортч 6306,3 1226,8 5079,5
Gтрахування водного транспорту

77,2 358,9 -2в1,7
Страхування майна (iншого)

15942,1 7904,5 8037,б
Страхування фiнансових ризикiв

221,2 0,9 220,3
Всьоzо 359749,8 95693,2 264056,6

Усього сума виплат страхових вiдшкодувань за звiтний перiод склала
9569З,2тис. грн., що скJIадае 25,8 Yо вiд суми отриманих страхових платежiв за yciMa
видЕll\,tи страхування.

Для забезпечення своечасних та в повному обсязi розрахункiв з
страхувttльниками, формувалися cTpaxoBi резерви та здiЙснювzlлось, у необхiдних
ВИПаДКах, перестрахування ризикiв. Сума платежiв, переданих у перестрахування за
l2 мiсяцiв 2020 року скJIала 4662З,4 тис.грн. .Щоля страхових платежiв, переданих у
перестрахування по вiдношенню до отриманих страхових платежiв, склала |2,5 О^.

За звiтний перiод Товариство отримало вiд перестраховикiв компенсацiю
частки страхових виплат на суму 1 l784,6 тис. грн. У звiтному перiодi _ 12 мiсяцiв
2020 року у Товариствi вiдсутне перевищення частки страхових платежiв, нtulежних
перестраховик€lпd, над загальним обсягом страхових платежiв, а також вiдсутнс
перевищення частки страхових вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками над
загальним обсягом страхових вiдшкодувань.

Вибiр перестраховикiв з числа стiйких у фiнансовому планi дозволяе компанiТ
розрttховувати на своечаснiсть виплат.

Пояснення щодо формування страхових
перестраховика у страхових резервах.

резервiв та частки

.Щля забезпечення наступних виплат в Товариствi ведеться згiдно наказу про
облiкову полiтику, облiк за статями KCTpaxoBi резерви) та к.Щоля перестраховика в
Страхових резервах). CTpaxoBi резерви в поточному кварталi, а також частка
перестраховика формувалися згiдно внугрiшньоi полiтики ТДВ <СК <Гардiан> з

формування технiчних резервiв, затвердженоi наказом }{b 28 вiд 10.11.2020 р.
вiдповiдно до Розпорядження Наlrкомфiнпослуг вiд 18.09.20l8 }{bl638 та
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи <Про затвердження розрахунку РНП, який
Застосовуеться до договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правовоi
вiдповiда-тrьностi власникiв наземних транспортних засобiв> вiд 23.07.2008 р. }Ф 67l.

Резерв незароблених премiй та частка перестраховика в технiчних резервах
розраховралися в звiтному KBapTaJIi з урахуванням коефiцiснту 1,0 вiд суми
надходжень страхових платежiв за yciMa видами страхування.

За |2 мiсяцiв 2020 року Товариством розраховувirлися та нараховувалися
У бухга.птерському облiку згiдно з законодавством УкраiЪи та стандартами МСФЗ
наступнi види страхових резервiв: резерв незароблених премiй, резерв збиткiв,
РеЗеРВи Збиткiв, якi виникли, zule не заjlвленi, резерв коливань збитковостi та резерв
КаТаСтРоф. Щодо Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд l8.09.2018 Ns1638 резерв
коливань збитковостi приймаеться рiвним нулю.



Найменування пок{лзника На 01.01.2020 р. На 01.01 .2021р.
Резерв незароблених
премiй

l19426,4 l46195,4

резерв збиткiв l5l83.3 259з6,9
Резерви збиткiв, якi
виникJIи, :UIe не заявленi

l3462,5 l0309,0

Резерв коливань
збитковостi

0 0

Резерв катастроф 0 29,2

Всього 148072.2 l82470.5

Обсяг страхових резервiв на початок та кiнець звiтного перiоду складае:

Згiдно законодавства, виникла необхiднiсть формувати резерви збиткiв, якi
виникли, але не заявленi. ix розраховано aкTyapieM Ю.В. Клименко (свiдоцтво ]ф 0l-
018 вiд 19.11.2015 р.) методом кБорнхуттера-ФергюссонаD (кФБ>), кЛiнiйна
комбiнацiя актуарних методiв> (uЛК)).

Резерв катастроф (catastrophe rеsеrче) формуеться з метою здiйснення страхових
ВИплат У разi настання природних катастроф або значних промислових аварiй,
внаслiдок яких буде завдано збиткiв численним страховим об'€ктам, та якщо настае
потреба здiйснювати cTpaxoBi виплати в сумах, що значно перевищують середнi
розмiри збиткiв, узятi за основу пiд час розрахунку стрrrхових тарифiв. ix
розраховано aKTyapicM Ю.В. Клименко (свiдоцтво Ns 01-018 вiд l9.11.20l5 р.).

.Щоля перестраховикiв у резервi незароблених премiй станом 01.01.202l року
дорiвнюе l1898,5 тис. грн., на 01.01 .2020 року складае l5503,7 тис. грн.

,Щоля перестраховикiв у резервах збиткiв та резервах збиткiв, якi виникли, ЕuIе

не заrвленi станом 01.01.2021 року дорiвнюе 7746,8 тис. грн., на 01.01.2020 року
скJIадае 5713,5 тис. грн.

Сума 7746,8 тис.грн складаеться з наступних трьох компонентiв:
1. З актуарних оцiнок компенсацiй перестраховикiв за збитками, що виникли,

але не заявленi Страховику станом на звiтну дату;
2. З очiкуваних розмiрiв компенсацiй перестраховикiв за збитками, що

заявленi, i}ле не виплаченi Страховиком станом на звiтну дату;
3. Частин виплат, що вже сплаченi Страховиком, €UIе ще не компенсованi

перестраховиками станом на звiтну дату
Тест про адекватнiсть стрttхових резервiв, достатнiх для наступних

страхових виплат зроблено 03.02.202|р. станом на 01.0l .202l р.
Викладене вище дозволяе зробити висновок про достатнiсть страхових

резервiв дJIя наступних страхових виплат.

Пояснення щодо методiв, що застосовуються Товариством при
проведеннi перевiрки страхових зобов'язань страховика.

Проведення тесту на адекватнiсть страхових зобов'язань компанii станом на
01.01.202l р. здiйснено aKTyapieM Ю.В. Клименко (свiдоцтво ]ф 01-018 вiд 19.11.20l5
р.).

Згiдно з вимогilN,Iи пункту 15 МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти> страховик
поВинен на кожну звiтну лату очiнювати адекватнiсть cBoix стрЕtхових зобов'язань,
ВИКОРИОТОВУЮЧИ дJuI цього поточнi оцiнки маЙбутнiх pyxiB грошових коштiв за
страховими контракталци. Якщо ця оцiнка поке}у€, що балансова BapTicTb його
СТРахОВих зобов'язань 3а вирtlхуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних



витрат та вiдповiдних нематерiа-пьних активiв, е неадекватною в KoHTeKcTi
РОЗрt}хУнкоВих покulзникiв майбрнiх pyxiB грошових коштiв, нестачу необхiдно
повнiстю визнавати у звiтi про прибугки та збитки.

ДЛЯ Оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LДТ тест)
ВИКОРИСтОВУються загальноприйнятi aKTyapHi методи, методи математичного
МОДеЛЮВilння комбiнованоi збитковостi, Teopii випадкових процесiв, методи теорii
ймовiрностей та математичноi статистики.

Для Оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та
збижiв, що зtцвленi, апе не врегульованi) використовуються методи математичноi
статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де с достатнiй для
аналiзу обсяг даних, aKTyapHi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на
аналiзi трикугникiв розвитку страхових виплат. Щля тих видiв страхування, де
реЗерви збиткiв, що виникли, ЕuIе не зшIвленi таlабо резервiв збитки, що заrlвленi, mle
не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, KopeKTHicTb перевiрено шляхом
перевiрки статистичних гiпотез.

Згiдно проведеноi оцiнки, систематичних недолiкiв таlабо невiдповiдностi
МСФЗ прийнятоi Товариством методологii формування резервiв збиткiв, що
заявленi та не врегульованi та збиткiв, що виникJIи та не заявленi, не виявлено.
Резерв незароблених премiй сформовано в ад9кватному обсязi.

Розмiр сформованих страхових резервiв та розмiр страхових резервiв з

урахуванням тесту адекватностi зобов'язань наведено у звiтi актуарiя.
Резерв катастроф з обов'язкового страхування цивiльноТ вiдповiдальностi

оператора ядерноi установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок
ЯДеРного iнциденту, та за укладеними договораN{и перестрахування, визначаеться на
ocHoBi даних за ocTaHHi 24 звiтнi квартали (розрахунковий перiод) за такою
формулою:

рк : 0,5 * (зсп - Фв - rлвN& - лвNS/) -.rвNл*,

де ЗСП - зароблена страхова премiя протягом розрахункового перiоду;

ФВ - фактичнi виплати - вимоги, якi врегульовано протягом розрахункового
перiоду шJlяхом здiйснення стрttхових виплат, - як Ti, що фактично виплаченi
СТРzIхоВикоМ, так Й Ti, що облiковуються у страховика як Його кредиторська
заборгованiсть за страховими виплатами у розрахунковому перiодi;

R.ВN^Sп, ЛВt/лS- - резерв зшIвлених, але не виплачених збиткiв на початок i кiнець
розрахункового перiоду;

1ВNЛ* - резерв збиткiв, якi виникли, €uIе не зffIвленi на кiнець розрахункового
перiолу.

Якщо розрЕlхований розмiр резерву катастроф набирас вiд'емного значення,
резерв катастроф за таким видом страхування вважаеться рiвним нулю.

У разi анулювання Страховику лiцензii на провадження дiяльностi з
Обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi оператора ядерноi установки
За яДернУ шкоду, яка може буги заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, та виходу
Страховика з Ядерного страхового пулу, Страховик продовжус розраховувати резерв
катастроф у порядку, визначеному цим пунктом, до звiтнот дати, на яку розрахункове
значення розмiру резерву катастроф дорiвнюватиме нулю.



Пояснення щодо перевищення частки страхових платея(iв, належних
ПеРеСТРаХОВИКам, наД Загальним обсягом страхових платеясiв, отриманих за

звiтний перiод, а такоя( щодо перевищення частки страхових виплат
(ВiДШКОдУвань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом

сплачених страхових виплат (вiдшкодувань).

Станом на 01.01.202lp. у дiяльностi Товариства не вiдбувшlось перевищення
ЧасТки сТрахОвих платежiв, належних перестраховикам, над загальним обоягом
страхових платежiв.

Перевищення частки страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих
перестраховик€tп{и, над загальним обсягом сплачених страхових виплат
(вiдшкодувань) не вiдбува-пось.

Пояснення щодо отрпмання Товариством кредитiв та iнших позик (у
разi такого отримання) протягом 12 мiсяцiв 2020 року, у тому числi поворотноi
фiнансовоi допомоги

Станом на 01 .0\.2021 року в Товариствi крелити та iншi позики вiдсутнi.

Пояснення щодо наданих Товариством позик, фiнансових допомог за 12
мiсяцiв 2020 року , у тому числi: iнформацiя про юридичних таlабо фiзичних
осiб, яким надано позики/допомоry, реквiзити вiдповiдних договорiв (угол),
TepMiH, на якиЙ виданi позики/допомоги, стан погашення таких позиtс/допомог.

Пояснення щодо наявностi обмежень щодо володiння активами за 12
мiсяцiв 2020 року, у тому числi: iнформацiя про активи, що перебувають пiд
обтяженням, вид такого обтяження, TepMiH обтяження.

Товариство отримало Постанову про арешт коштiв боржника ВП Jфб2l54657
вiд 28.05.2020 року згiдно виконавчого листа Ns 72612202l19 вiд 17.03.2020 року на
СУМУ 106,4 тис. грн. Товариство виконаJIо Bci зобов'язання, про що свiдчить
отримання Постанови про зняття арешту коштiв ВП J\b62l54657 вiд 17.06.2020 року.

Банк АТ АКБ кЛьвiв> отримавши iнформацiю про накладення арешту на
кошти Товариства, в свою чергу, керуючись нормативно-правовими акта}.lи НБУ та
чинним законодавством Украiъи наклав арешт на депозитний рахунок
UА25З252680000026510l01458021 на суму 1З00,0 тис. грн. Арешт знятий l5.07.2020
року , кошти повернулися с депозитного рахунка UA25З2526800000265l0l0145802l
на поточниЙ рахунок UА2|З25268000002650710l45800l у розмiрi 1300,0 тис. грн.

Товариство 13 жовтня 2020 року уклало договiр про спiвробiтництво мiж
об'еднанням кЯдерний страховий пул) щодо органiзачii та впровадження
СтрахУвання у сферi використання ядерноi енергii. У вiдповiдностi з цим договором,
Товариство повинно здiйснити фiнансове забезпечення виконання своТх зобов'язань
ПеРеД ПУлом. На 01 .0\.202l року сума забезпечення склi}ла |2291,2 тис. грн., кошти
розмiщенi в АТ Правекс Банк, код €ДРПоУ 14360920 . При припиненнi членства
Страховика в Пулi розмiр фiнансового забезпечення зберiгасться до закiнчення
ОСТаННЬОГО СТрокУ дii уклалених договорiв страхування та перестрахування, а потiм
ЙОгО розмiр кожний наступний piK зменшусться рiвними частинЕlми протягом п'яти
poKiB, за винятком частки Страховика у cyMi збиткiв членiв Пулу.



Розкриття iнформацii про потенцiйнi зобов'язання.

СТаНОМ На 0l .01.202l року компанiя не мае зобов'язань, що пов'язанi з

розглядом судових справ, у яких компанiя е )ласником.
Потенцiйних податкових зобов'язань компанiя не мае.
Зобов'язань з капiта_пьних вкладень компанiя не мае.
Зобов'язань за безвiдкличними позабалансовими гарантiями компанiя не мас.

Пояснення щодо операцiй з активами, якi мали мiсце у звiтному перiодi
Та прПзвели до змiни обсягiв таlабо струкгури активiв Товариства на 10 i бiльше
вiдсоткiв вiд загальноi BapTocTi активiв станом на 01.01.2021 р., у тому числi:
вид (суть), мета здiйснення операцii', обсяги операчii', реквiзити та предмет
вiдповiдного договору (угоди) та контрагентiв.

Товариство згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Nч !!-524120
вiд 30.0б.2020р здiйснило купiвлю облiгацiй внутрiшньоi державноi позики.
Кiлькiсть становила 2272 шт, сумма 667l8,6 тис грн.

Кориryвання звiтностi

Наявнiсть судових позовiв щодо виконання Товариством зобов'язань за
договорамш страхування (перестрахування).

Суловi позови щодо виконання Товариством зобов'язань за договорЕtми
страхування (перестрахування) вiдсутнi.

Iнформацiя щодо особи, яка здiйснюваJIа акц/арнi розрахунки.

AKryapHi розрtlхунки здiйснила актуарiй Ю.В. Клименко (свiлоцтво }lb 01_
018 вiд l9.11.2015 р.

Розкриття iнформацiТ щодо показникiв рiчноi звiтностi.

1. Забезпечення безперервностi дiяльностi.

Товариство е страховиком за законодавством УкраТни та здiйснюе добровiльнi
та обов'язковi види страхування.

валютою звiтностi е гривня. Звiтнiсть представлена в тисячах гривень.
Щiйсна фiнансова звiтнiсть е звiтнiстю за мiжнародними стандартами звiтностi

(мсФз),
Моментом затвердження звiту за перiол вважати дату пiдписання звiту

генеральним директором.
Рiшення Товариства з питань облiковоi полiтики приймаються виходячи з

ТОГО, що Дiяльнiсть Товариства буле продовжено та Товариство не мае HaMipy та
необхiдностi самолiквiдуватися або скорочувати свою дiяльнiсть. Засоби ведення
бУхга;lтерського облiку в Товариствi застосовуються стабiльно, послiдовно: вiд
одного звiтного перiолу до iншого.

У звiтному перiодi, бухга_гlтерськiй облiк в Товариствi здiйснювався
вiДповiдно до Закону УкраТни uПро бухга_птерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
УкраiЪi.



2. Корпоративне управлiння.

Внутрiшня органiзацiйна структура Товариства.

YTtmirq,
щiriтрвlо
lоGЕпрьшо

Iнформацiя про систему вiдносин, яка визнача€ правила та процедури
приЙнятгя рiшень щодо дiяльностi Товариства та здiйснення контролю.
Розподiл прав та обов'язкiв мiж органами Товариства та його учасниками
стосовно управлiння Товариством.

Товариство за органiзацiйно - правовою формою е товариством з додатковою
вiдповiдальнiстю. Система управлiння Товариством побудована у вiдповiдностi до
законодавства Украiни. Система вiдносин, яка визначас правила та процедури
приЙняття рiшень та здiйснення контролю у Товариствi вiдображена у CTaTyTi
Товариства.

Товариство набувае цивiльних прав i бере на себе цивiльнi обов'язки через
своi органи управлiння.

Вищим органом управлiння Товариства е Загальнi Збори учасникiв
Товариства.

Виконавчим органом товариства с Щирекцiя, яку очолюс Генера.пьний
директор.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюе
ревiзiйна комiсiя.

Посадовими особами органiв Товариства с Голова та члени Ревiзiйноi KoMicii,
Генера:lьний директор. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну
ними Товариству шкод} вiдповiдно до чинного законодавства УкраIни.

в Товариствi можуть бути cTBopeHi додатково iншi постiйнi або тимчасовi
ОРгани Управлiння. Вони дiють в межах повноважень, наданих iM Зага-гtьними

l
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ЗбОРами уrасникiв Товариства, не можуть представляти Товариство i дiють лише
через Генерального Щиректора або iнших посадових осiб Товариства.

Учасники Товариства.

вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства, учасники
Товариства мають право:

, брати rIасть в управлiннi справаtr,tи Товариства в порядку, визначеному
Статугом;

. брати rIасть в розподiлi прибугку Товариства та одержувати його частку.

Право на отримання частки прибугку, пропорчiйно частцi кожного з

уrасникiв, мають право особи, якi е учасникап,rи Товариства на початок строку
виплат частки прибугку.

Учасники ТоваристваN,rають право одержувати iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, знайомитись з рiчними балансами, звiтами, протоколами зборiв.

Учасники Товариства мають iншi права, передбаченi чинним законодавством,
цим Статугом та внутрiшнiми докр{ентзlми Товариства.

Учасники Товариства зобов'язанi :

о дотримуватись установчих докр{ентiв, виконувати рiшення Зборiв та iнших
органiв управлiння Товариства;

' виконувати cBoi обов'язки перед Товариством, в тому числi пов'язанi з
мйновою rIастю, а також вносити вклади у розмiрi, порядку та засобами,
перелбаченими цим Статутом;

' не розголошувати комерцiйну таемницю та iншу iнформацiю про дiяльнiсть
Товариствц яка мае конфiденцiйний характер.

Учасники Товариства несуть також iншi обов'язки, якщо вони передбаченi
чинним зtжонодавством Украiни, цим Статугом та внугрiшнiми докр{ентами
Товариства.

Струlсгура статутного капiталу Товариства
станом на 01.01.2021 р.

Учасник Розмiр частки у
статутному капiталi,

гDн.

Розмiр частки у
статутному капiталi,

вiдсоткiвТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (НЕЗАЛЕЖНЕ
РЕКРУТИНГОВЕ АГЕНСТВО>, що с юридичною
особою, заре€стровtlною Ресстрачiйною службою
Головного управлiння юстицiТ у MicTi Кисвi 17.02.2014

року, Nl 068 l02 0000 035836, iдентифiкацiйний код
юридичноi особи 39100413, що розташоване за адресою:
03083, м.КиiЪ, вул. Червонопрilпорна. буд.42, офiс l0

99 998 000,00
(дев'яносго дев'ять
мiльйонiв дев'ятсот

дев'яносто BiciM тисяч)

99,998уо

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (IНВЕСТ-ЕНТЕРПРАЙС)), uro
€ юрлцичною особою, заре€строване Реестрачiйною
службою Головного управлiння юстицii у MicTi Кисвi l0
лютого 2014 року Ns l 068 l02 0000 035796,
iдентифiкацiйний код юридичноi особи 39089442, що
розташоване за адресою: 0308З, Micтo КиТв, вулиця
t{qрвонопрапорнц будинок 42, офiс l0

l 000,00 (Олнатисяча) 0,00l%



KopiHeHKo Олександр Павлович, який проживас за
адресою: мiсго Киiв, вулиця AxMaToBoi', булинок l3л,
квартира l, паспорт ЕЕ 825585, виданий Тернопiльським
МВ УМВС Украiни в Тернопiльськiй областi 08 травня
2003 року, реестрачiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 3 l5940l07б

l 000,00 (Олна тисяча) 0,00l%

Структура власностi

l

Товариство з додатковою вiдповiдальнiсть
(СТРАХОВА КОМIIАНIЯ (ГАРДIАНD,

Iдентифiкацiйний код 354 l 7298

0,001 % ,998%
0,00l %

KopiHeHKo Олександр
Павлович, УкраiЪа

ТОВ кНезалежне рекрутингове
агенство), Украiна,

Iлентифiкацiйний код З9 l 004 l 3

4 д

ТоВ <IHBecT-
Ентерпрайс>, Украiна,
Iлентифiкацiйний код

з9089442 t

,00l5% 29p985оh l00о/о

Афнас
IIIикшта,
литовська
республiка

Скиба Сергiй
Анатолiйович

УкраТна

Iзбенко олег
миколайович

УкраiЪа

кiнцевими вигодоодержувачами (контролерами) Товариства
(код еДРПОУ - 35417298) с: Арунас Шикшта (Arunas Siksta) ,адреса постiйного
мiсця проживання Литовська Республiка. м. Вiльнюс. вул. Жуведру. 43Б. Скиба
Сергiй Анатолiйович, адреса постiйного мiсця проживання YKpaiHa, Чернiгiвська
обл., MicTo Чернiгiв, вул.Мстиславська, булинок 89, квартира 34.

Збори Учасникiв Товариства.

Збори yIacHиKiB Товариства с вищим органом управлiння Товариства. Вони
скJIадаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв.

Представники 1^rасникiв можуть бути постiйними або призначеними на
певниЙ строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Зборах,
сповiстивши про це iнших учасникiв. Учасник Товариства вправi передати своi
ПОВноВаження на зборах iншому учаснику або представниковi iншого учасника.

учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру ix часток у
статутному капiталi Товариства.

.Що виключноI компетенцii Зборiв учасникiв Товариства входить:
а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його

планiв та звiтiв про ii виконання;
б) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя лочiрнiх пiдприсмств, фiлiй та

представництв, затвердження статугiв та положень про них;
В) затвердження правил процедури та iнших внугрiшнiх докуI!{ентiв

Товариства, визначення його внррiшньоi структури;



г) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення
лiквiдацiйноi KoMicii, затвердження лiквiдацiйного балансу;

r) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника;
Л) Обрання та вiдкликання виконавчого органу, визначення форм контролю за

ДiЯЛЬНiСТЮ Виконавчого органу, створення та визначення повноважень контрольних
оргtlнiв;

е) затверлження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його
Дочiрнi пiдприемства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйноi KoMicii, порядку
розподiлу прибугку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв),
визначення порядку покриття збиткiв;

е) винесення рiшень про притягнення до майновоi вiдповiдальностi посадових
осiб Товариства;

ж) встановлення розмiру, форми i порядку внесення додаткових вкладiв;
з) визначення у]!{ов оплати прачi посадових осiб Товариства та його лочiрнiх

пiдприсмств, фiлiй та представництв;
i) прийняття учасника у Товариство;
i) виключення rIасника з Товариства;
й) змiна розмiру статутного капiталу;
к) надання згоди Генеральному директору Товариства вiдчужувати, набувати

або iншим чином розпоряджатись або набувати право користування, розпорядження,
вiдчуження на вiдповiднiй правовiй пiдставi майном, майновими та немайновими
пРава]uи, у тому числi itле не обмежуючись - актив€IIuи, цiнними паперами,
корпоративними правап{и, часткtlми у Статутних капiта_пах товариств, акцiями;

л) внесення змiн до Статугу Товариства;
м) приЙнятгя рiшення про отримання кредитiв, позик та передачу майна

Товариства в заставу, iпотеку;
н) надання згоди Генеральному директору Товариства на укладення

господарських договорiв, KoHTpaKTiB (oKpiM укладення договорiв страхування та
ПеРеСТрtlхУвання), ср{а яких перевищуе 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00
копiйок) гривень.

З питань, що зазначенi в пунктах "&", "Т"о "й" та "л" рiшення вважа€ться
приЙнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш
як 50 вiдсотка:r,tи вiд загальноТ кiлькостi голосiв учасникiв Товариства.

Рiшення зборiв уlасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв, що
становить бiльше нiж 50 вiдсоткiв голосiв учасникiв, якi беруть участь у Зборах,
щодо:

1) лiквiдацiТ Товариства;
2) вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше

вiдсоткiв майна Товариства.

Скликання Зборiв учасникiв та iiх правомочнiсть.

Черговi Збори Учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на piK.

Генеральний директор Товариства визначае мiсце проведення зборiв, порядок
денний. При цьому BiH приймас вiд учасникiв письмовi пропозичiТ щодо додаткових
питань, якi необхiдно включити до порядку денного.

Про проведення Зборiв товариства учасники повiдомляються персонально за
допомогою поштового або факсимiльного зв'язкуо або по телефону. У повiдомленнi
зазначаються час i мiсце проведення зборiв та порядок денний. Повiдомлення
ПОВинно буги зроблено не менш як за 30 днiв до скJIикання Зборiв. Будь-хто з

Расникiв Товариства вправi вимагати розгJIяду питання на зборах уrасникiв за
)rмОВи, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не
пiзнiш як за 7 днiь до скликання Зборiв учасникilп,t товариства повинна буги надана



можливiсть ознайомитися з докуN{ентами, внесеними до порядку денного зборiв. З
питань, не включених до порядку денного, рiшення можугь прийматися тiльки за
згодою Bcix уrасникiв, присугнiх на зборах.

Учасники, якi прибули на Збори, в обов'язковому порядку повиннi засвiдчити
свою особу i пiдтвердити своi повноваження.

Позачерговi Збори учасникiв.
Позачерговi Збори скликаються Генеральним директором Товариства при

наявностi таких обставин:

- стiйке погiршення фiнансового стану Товариства протягом не менш нiж 6
мiсяцiв;

- з iнiцiативи Генер€uIьного директора, Ревiзiйноi KoMiciT або }^rасникiв, в
порядку, передбаченому Законом УкраiЪи "Про господарськi товариства";

- виникнення загрози значного скорочення статутного капiта-гtу; суттсве

порушення iHTepeciB Товариства.

Учасники Товариств&, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками
голосiв, м€lють право вимагати скJIикання позачергових Зборiв учасникiв у буль-який
час i з будь-якого приводу, що стосу€ться дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25
лнiв ГенеральниЙ директор Товариства не виконав зzвначеноi вимоги, вони вправi
саrui скликати Збори 1..rасникiв.

Рiшення Зборiв уrасникiв з питань, якi не потребують суттевого обговорення,
може бути прийняте методом опитування. При цьому виконання процедури
опитрання забезпечуеться Генеральним директором. У цьому випадку проект
рiшення або питання для голосування надсила€ться учасникам, якi повиннi у
ПИСЬМОвiЙ формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту
оДержання повiдомлення вiд останнього учасника голосування (опитування) Bci
rIаСНиКи повиннi буги проiнформованi Генера_пьним директором про прийнятгя
рiшення. Рiшення пiдписусться Головою зборiв останнього скликання та Секретарем.

Протоколи та рiшення Зборiв пiдписуються Головою зборiв та секретарем i
пiсля закiнчення зборiв передilються на збереження до виконавчого органу.
Протоколи та рiшення повиннi мати порядковий номер, ik сторiнки повиннi бути
пронуIuерованi, прошитi та пiдписанi Головою зборiв та секретарем. Буль-який
rIасник мае право отримати рiшення Зборiв, а також виписку з протоколу вiдносно
cBoei особи. Виписки з протоколу та копii рiшень завiряються печаткою Товариства
та пiдписуються ГенерЕlльним директором Товариства.

ревiзiйна комiсiя.

Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснюе Ревiзiйна
комiсiя, що утворю€ться Зборами учасникiв з ix числа в кiлькостi 3-х осiб.

Генершtьний директор не може буги членом Ревiзiйноi KoMicii.

Ревiзiйна комiсiя в своiй дiяльностi керуеться законодавством УкраiЪи,
установчими документами Товариства та внутрiшнiми регламентуючими
ДОКР(еНТами. РевiзiЙна комiсiя мае право зtlлучать до перевiрок експертнi та
аудиторськi органiзацii.

Перевiрка дiяльностi виконавчого органу Товариства проводиться Ревiзiйною
комiсiеЮ за дор)пrенням Зборiв, з власноi iнiцiативи або на вимогу учасникiв
Товариства.

Ревiзiйна комiсiя може вимагати вiд посадових осiб Товариства надання iй
Bcix необхiдних документiв для проведення перевiрки, а також особистих письмових



пояснень. Якщо посадова особа вiдмовляеться надати необхiднi документи або вони
не можугь бути наданi з вини цiеi посадовот особи, то про це Ревiзiйною комiсiею
СКJIаДаеТЬСЯ аКТ. Я*що посадова особа вiдмовляеться вiд надЕrння особистих
письмових пояснень, то про це також скJIадаеться акт.

Ревiзiйна комiсiя за результатами перевiрок доповiдае Зборам, а при
необхiднОстi за власноi iнiцiативИ скJIикае позачерговi Збори, згiдно цього Статуту.

Ревiзiйна комiсiя скJIада€ висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства.
Без висновку Ревiзiйноi koMiciI Збори не мають права затверджувати бапанс
Товариства.

Ревiзiйна комiсiя за власною iнiцiативою скликае позачерговi Збори
Товариства, якщо вона виявить в процесi перевiрок icToTHi порушення iHTepeciB
Товариства або зловживання посадових осiб Товариства.

Повноваження РевiзiйноТ KoMiciT закiнчуються пiсля завершення строку ii
повноважень, якщО такий встановлено, або у разi, якщо буде прийняте рiшення
Зборiв про переобрання всього ii складу.

Виконавчий орган.

Виконавчим органом Товариства, який здiйснюе поточне керiвництво
дiяльнiстю Товариства е ,,Щирекцiя Товариства, до складу якоi входять: Генеральний
директор, директори вiдповiдно до внугрiшньоi структури Товариства. .Щирекцiю
очолюе Генеральний директоР, Що призначаеться i звiльняеться з посади Зборами
уrасникiв Товариства.

ЧЛеНаМИ !ирекцii можуть бути особи, якi не е учасник.lми Товариства.

ЧЛеНИ,.Щирекцii дiють на пiдставi KoHTpaKTiB укладених з Товариством.

.ЩИРеКцiя вирiшуе yci питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що
НаЛеЖаТЬ ДО ВиКJIючноi компетенцii Зборiв учасникiв. Збори учасникiв товариства
МОЖУГЬ ВИНеСти рiшення про передачу частини повноважень, що належать iM, до
компетенцii .Щирекцii.

Щирекцiя пiдзвiтна Збораrr,r учасникiв i органiзуе виконання ix рiшень.

,щирекцiя дiс вiд iMeHi Товариства в межах, встановлених чинним
законодавством УкраiЪи та цим Статугом.

ГенеральниЙ директор мають право без довiреностi виконувати дii вiд iMeHi
товариства.

ЯКЩО З бУДь-яких причин Збори не призначили ,Щирекцiю, вони зобов'язанi
ПРИЗНаЧИти Генерального директора, який дiе безстроково i мае права та обов'язки
.Щирекцii та виконуе повноваження ЩирекцiI одноособово.

Генеральний дирекгор.
ГеНеРальний директор е вищою посадовою особою Товариства. Генера_гlьним

ДИРеКТОРОМ МОЖе бУти як r{асник Товариства, так i особа, яка не е учасником.
Генеральний директор вирiшуе Bci питання дiяльностi Товариства, за

Винятком тих, що належать до викJIючноi компетенцiТ Зборiв уrасникiв. Збори cBoiM
рiшенням можуть передати частину cBoix повноважень Генеральному директоровi.

Генеральний директор пiдзвiтний Зборам учасникiв i органiзуе виконання ix
рiшень.

Генерапьний директор дiе
законом та цим Статугом.

вiд iMeHi Товариства в межах, встановлених

.Що компетенцii Генерального директора вiдносяться :



а) органiзацiя виконання рiшень Зборiв учасникiв;
б) розгляд результатiв господарськоi дiяльностi Товариства за звiтний перiол

(мiсяць, кварта-п, piK);

в) розгляд результатiв роботи окремих пiдроздiлiв Товариства та ix
керiвництва з прийнятгям вiдповiдних рiшень за результатаJии;

г) представництво без довiреностi Товариства перед третiми особами,
державними органаN,Iи, судовими iнстанцiями;

г) формування порядку денного Зборiв учасникiв, зберiгання Bcix рiшень
Зборiв та протоколiв, надання учасникам виписок з протоколiв та копiй рiшень, що
стосуються цього учасника;

д) розгJIяд та затвердження докуплентiв, що регламентують дiяльнiсть
Товариства (в межах компетенцiТ);

е) вирiшення питань про
безвiдсоткових позик, за р{ови
уrасникiв Товариства;

можливiсть надання учасникаN,I Товариства
погодження ix надання Загальними зборами

ж) визначення порядку виплати гIасникilN{ частини прибугку в натурtlльному
таlабо грошовому виглядi;

з) iншi питання за винятком тих, що входять до виключнот компетенцii iнших
органiв та посадових осiб Товариства.

ГеНеРальний директор без довiреностi представляе iнтереси Товариства в
державних органах, судових iнстанцiях та перед третiми особами. Генершlьний
директор дiе в межах cBoix повноважень, визначених законодtlвством та цим
СТаТУГОМ. Bci Угоди, укладенi Генеральним директором з перевищенням cBoix
повновiDкень створюють, змiнюють або вiдмiняють цивiльнi права та обов'язки дJIя
товариства лише в тому разi, коли цi угоди, були затвердженi Зборами.

ЯКщо Виконання Генеральним директором деяких повноважень потребуе
згiдно зi Статугом затвердження чи погодження Загальних зборiв Учасникiв
товариства, генеральний директор зобов'язаний скликати Зага.гlьнi збори Учасникiв
ТОВаРиства щодо проведення необхiдних процедур та не мае права на вчинення дiй,
ЯКi потребують затвердження або погодження Зага-tlьними зборами Учасникiв
Товариства до отримання такого затвердження або погодження.

Генераirьний директор мае право:

а) розпоряджатись майном Товариства в межах його компетенцii;

б) беЗ ОТримання згоди Загальних Зборiв Учасникiв Товариства укладати
ГОСПОДаРСьКi договори, угоди, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi на суму,
ЩО Не ПеРеВИЩУе 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) гривень та укJIадати
договори страхування та перестрахування на будь-яку суму;

в) видавати накщи та розпорядження як ycHi, так i письмовi;

г) користуватись правом першого пiдпису, вiдкривати рахунки в банкiвських
установах;

r) видавати довiреностi та товарно-розпорядчi документи ;

Д) УКладати труловi договори, призначати керiвникiв пiдроздiлiв, займатись
комплектацiею кадрового складу Товариства в межах своеi компетенцiт;

е) встановлювати обсяги повноважень директорам пiдроздiлiв, затверджувати
посадовi iнструкцii та штатнi розклади;

е) ПеРеДаВати частину cBoix повноважень iншим посадовим особам
Товариства;



Ж) КОнтролювати службову дiяльнiсть посадових осiб Товариства, KpiM голови
Ревiзiйноi KoMicii та в разi порушення ними або iншими працiвникаrrци його вимог,
посадових iнструкцiЙ, штатних розкладiв, Статугу або чинного законодавства
вживати заходи, передбаченi Кодексом Законiв про працю УкраiЪи та iншими
нормативними актilми

з) лише за р{ови отримання згоди Загальних зборiв Учасникiв Товариства
вiдчужувати, набувати або iншим чином розпоряджатись або набувати право
КОРисТУВання, розпорядження, вiдчуження на вiдповiднiй правовiй пiдставi майном,
майновими та немайновими правами, у тому числi але не обмежуючись - активами,
цiннимИ паперап{и, корпоративними права},lи, частк€lп.lи у статутних капiталах
товариств, акцiями.

Генеральний директор зобов'язаний :

а) ОРГанiзоВувати, забезпечувати та виконувати рiшення Зборiв Товариства;

б) ЗабеЗПечУВати оперативне керiвництво виробничим процесом Товариства,
його господарською дiяльнiстю;

в) ефективно управляти майном та фiнансами Товариства;

г) забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;

Г) розробляти та виконувати соцiальнi програми в Товариствi;

л) органiзовувати введення прогресивних форм i методiв господарювання,

забезпечувати пiдвищення технiчного рiвня виробництва;

е) забезпечувати працiвникчlп{ норм.rльнi, безпечнi умови працi;

е) регулярно звiтувати перед Зборами учасникiв Товариства про свою
дiяльнiсть;

Повноваження Генерального директора починають дiяти з моменту прийняття
ЗбОРаrr,rи рiшення про його обрання та закiнчуються в момент прийнятгя рiшення про
обрання нового Генерального директора.

Участь Товариства в iнших установах, у тому числi фiнансових
установах, групах iнших страховиках.

загальний розмiр BHeckiB Товариства до статутних капiталiв iнших установ, у
тому числi фiнансових установах, iнших страховиках наведено в Табл. 3.

Табл. 3

ЩаНi ПРО цiннi паперп; що знаходяться у власностi Товариства станом на
01.01.202l р.

Jlb Найменування
eMiTeHTa цiнних

паперiв

Код
сдрпоу

номiнальна
BapтlcTb
цiнного

паперу, грн.

Балансова
вартiсгь
цiнного
паперу,

грн.

кiлькiсть
цiнних

паперiв,
шт.

Балансова
BapTicTb

iнвестицiй,
грн.

О/о вiД
статугного

фонду
eMiTeHTa

l ТОВ кЩК
кПРоФIТ
ГРУП)

344 l 30з0 l000,00 800,87 65,7 526 l70,00

2 вАт
кБудмеханiзацiя>

0,25 0,27 з42 250 92 250,00 0,11,72

, бl8420,00

Товариство мае незначний вiдсоток в статутному капiталi eMiTeHTiB.



Товариство мае на бшlансi ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи, кiлькiсть
2272 шт, загальна BapTicTb 664З6,9 тис. грн.

Наявнiсть у страховика дочiрнiх пiдприемств та ii перелiк.

.Щочiрнi пiдприемства вiдсутнi.

IНфОРмацiя щодо виконання особамиl що € засновниками (учасниками)
Товариства, зобов'язань щодо формування капiталу Товариства.

Статугний капiта_п Товариства сплачений повнiстю.
СТаТУГНИЙ капiтал Товариства станом на 01.01 ,2О2| р. дорiвнюе l00 000,0 тис. грн.

та е повнiстю сIUIаченим.
СТаТУТНиЙ капiтал Товариства сформований у вiдповiдностi до ст. 30 роздiлу III

ЗаконУ УкраiнИ <Про страХування) в повному обсязi та станом на 01.01.202l року скJIадае
l00 000,0 тис. грн., що еквiвалентно 2878,6 тис. свро, що в свою черry перевищус норму
закона Укратни кпро страхування), яка вимагае для страховикqщо займаеться видами
страхування iншими, нiж страхування життя мати статутний капiтал у розмiрi l 000,0 тис.
евро.

УчасникаМи (засновНиками) Товариства станоМ на 01.01.2021 р. е фiзична та двi
юридичнi особи.

Належнiсть страховика до фiнансових груп.

Товариство не е учасником фiнансових груп.

Система управлiння ризиками.

Згiдно з вимогами розпорядження НацiональноТ KoMicii, що здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.20|4 року
J\Ъ295 Та вiд lЗ.02.20l4 року Nэ48б Товариство запровадило систему управлiння
ризикtlми.

Система управлiння ризикаN{и спрямована на виявлення ризику за yracTi
ПРацiвникiв-експертiв, що здiйснюватимугь оцiнку ризикiв по основних напрямках
дiяльностi Товариства та бiзнес-процесах; звiryвання перед Генеральним директором
Товариства про результати оцiнки ризикiв; допомога KepiBHoMy складу Товариства у
ПРИЙнятгi рiшення щодо реагування на конкретний ризик; монiторинг виконання
рiшень щодо управлiння ризиком та переоцiнка ризику для наступного цикJIу оцiнки
ризику.

Вiдповiда-пьнiсть за стратегiю управлiння ризиками покладено на керiвний
склад Товариства.

Управлiння капiталом.

Рiшення щодо розподirry нерозподiленого прибутку приймаеться загальними
зборапrи 1.rасникiв Товариства.

Внутрiшнiй аулит Товариства.

ВНУгрiшнiй аудит в Товариствi здiйснюсться окремо визначеною посадовою
особою - BHyTpimHiM аулитором :ШуN{акова НатЕIля Володимирiвна.

ВНУТРiШнiй аудитор пiдпорядковуеться Зага-пьним зборам учасникiв
Товариства.



На протязi 12 мiсяцiв 2020 року функцiонування системи внррiшнього
аудиту Товариства реглаIvIентувалось документами, що розробленi вiдповiдно до
законодавчих вимог, а саме Положенням про службу внутрiшнього аудиту
,ЗаТВерДженим Загальними зборами учасникiв Товариства, Протокол N97 вiд
31.10.2014р. Обрання внутрiшнього аудитора затверджено протоколом Jф13 вiд
06.08.2020р.

Iнша звiтнiсть.
Товариство не входить до складу фiнансовоТ групи.

Iнформацiя щодо подiй пiсля дати балансу.

За |2 мiсяцiв 2020 року не вiдбува_гlось подiй мiж датою складання балансу
та датою затвердження вiдповiдним органом Товариства фiнансовоТ звiтностi
пiдготовленоТ для оприлюднення, якi могли мати сутт€вий вплив на фiнансовий стан
страховика.

Iнша iнформацiя: iнформацiя щодо дотримання страховиком
нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу суIиа
приЙнятних активiв, яка на буль - яку дату мае бути не меншою нормативного обсягу
активiво що визначаеться як бiльша з таких величин:
З+к , або З+НЗП.
} gаrrт9ц4у випадку:
З+К буде дорiвнюватись:22З5lб ( 183446 + 40070) + 30000 :25З516,0 тис. грн
З+НЗП буде дорiвнюватись: 22З5lб ( 18344б + 40070) + 62640,6 : 286156,6 тис. Грн.

Вiдповiдно до Розпорядження НацкомфiнпосJryг з су]!{ою прийнятних aKTiBiB
булемо порiвнювати бiльшу з розрахованих cyl{, а саме з 286l56,6 тис. грн

Сума прийнятних aKTiBiB скJIадаеться з:

Грошовi кошти на поточному рахунку - 13199,8 тис. Грн
Банкiвсi вклади - 48840,0 тис. грн
За_гlишок коштiв у uентра_гliзованих - 82028,4 тис. грн
страхових резервних фондах (МТСБУ)
Нерр<оме майно - 28705,0 тис. грн
Права вимоги до перестраховикiв - 19645,з тис. грн
,Щебiторська заборгованiсть за нарахованими

вiдсотками за банкiвськими вкJIадами (лепозити) - 953,5 тис. грн
ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни - 664З6,9 тис. грн
Непрострочена дебiторська заборгованiсть

за укJIаденими договорами страхування та перестрахування - 30302,5 тис. грн.
в т.ч. за окремими видами страхування - 15l82,З тис. грн ; з iнших видiв - 151,20,2
тис грн. )

Зага-тlом сума прийнятних активiв дорiвнюе 290ll1,4 тис. грн, та €

бiльшою вiд розрахунковоi суми у розмiрi 3954,8 тис. грн.

Обсяги прийнятних активiв, якi включаються до нормативу
ризиковастi операцiй дорiвнюють 18247015 тис. грн та складаються з :

Грошовi кошти на поточному рахунку - l l816,5 тис. грн
Банкiвсi вклади 48840,0 тис. грн
Нерухоме майно - 28705,0 тис. грн



Кошти, сплаченi до центрtlлiзованих - 40275,8 тис. грн
страхових резервних фондiв МТСБУ
Права вимоги до перестраховикiв - l2217,2 тис. грн

ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи - 664З6,9 тис. грн
Зазначена сума е бiльшою сумою вiд величини страхових резервiв,

розрttхованих вiдповiдно до законодавства на 25820,9 тис. грн.(208291,4 - l82470,5).

Норматив якостi аrсгивiв - сума активiв ,якi визначенi як низькоризиковi
активи.

Для нашоТ компанii сума таких активiв дорiвнюе 626lЗ,4 тис. грн
((182470,5 - 259з6,9)*40% ). Фактична сума низькоризикових активiв лорiвнюе
168740,2 тис. грн. та скJIадаеться з:

Грошовi кошти на поточному рахунку - 13 l87,5 тис. грн
Банкiвсi вклади 48840,0 тис. Грн
Кошти, сплаченi до централiзованих - 40275,8 тис. грн
страхових резервних фондiв МТСБУ
ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи - 66436,9 тис. грн

Таблиця 1

Iнформацiя щодо структури аrсгивiв, ik обтяясень, дотримання нормативу
ПЛатоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операчiй та

нормативу якостi активiв ТДВ <СК <ГАРДIАН>. код €ДРПОУ 35411298
@

IIоказп ики

Станом на 01.01.202lrTBc. грн.

Наявнiсrь обтяжепь, обмежепь щодо володiння
gкгивiв (racTa вш. гараtlтff, зобов'яlанllя тощо).

правочин внаслiдок якого вIдбулося обгяжеlltlя.
обме:кення щодо володiння, строк об гяження,
обмежеrllrя щодо володittня та./або iнформацiя

щодо Heмo)lо.rиBicTb аудlлтором виlначнтп
баланеову BapTicTb даного акrиву

Акrшвя,
якl

BpaxoBa]lo
до

норма,гиву
IUrатоспро
можносгi,

та
достатtlост
i капiталу

Акrиви, якi
враховано до
пормативу
рпзиковосri

опердцlft
(розмiщено

коштп
страхових
pelepBiB)

Акгиви, якi
врдхомпо до
пормативу

якостl
акгпвiв

УСЬоГо: зl0405,1 2901 11,4 208291,4 168740,2

1) грошовi кошти на поточllих
рахунках, y томy чнслi: 25491,r 13199,8 11816,5 lзl87,5
БАнК СIч АТ. код еДРПоУ 3771684l з 1,4

Обмеження у вололiннi активами вiлсрнi

з 1,4 з 1,4 3 1.4
Глобус АТ КБ, код еДПОУ 35591059
(депозrг кКомфортний>, можливiсть
дострокового вiдзову, прирiвнений до
потOчною рахунку)

7 54з,9 7ý41 а 7543,9 754з,9

Глобус АТ КБ, код еДРПОУ З5591059 28l 7,5 28l 7,5 l526,3 28l7.5
Львiв АКБ АТ, код еДРПоУ 09801546 l2,3 l2,з l2,3
Ощадбанк АТ, код €.ЩРПОУ 000З2129 з68,5 368,5 368,5 з68,5
ПРИВАТБАНК АТ КБ, кол е.ЩРПОУ
l4360570 2з26,8 2326,8 22з4,7 2326,8

Укргазбаrк АБ, кол е.ЩРПОУ 2З697280 71,7 71,7 7l,7 71,7
Восток Банк I]AT, код еДРПОУ
262з7202 0"7 0,7 0,7 0,7

АТ "КIБ' , код еДПОУ 2l580639 3,4 з,4 з,4 з,4
Кредобанк АТ, код е.ЩРПОУ 09807862 l9,5 l9,5 l9,5 l9,5
IIАТ кМТБ БАНЬ, код еДРПОУ
2l6509бб 2,| 2,1 2,| 2,1

АТ кУкрексiмбанк>, код еДРПОУ
00032l l2 2,0 2,0 2,0 2,0

АТ Правекс Банк, код еДРПОУ 143б0920 |229|,з
Фiнансове забеспечення виконання свотх

зобов'язань перед об'еднанням кЯлерний
страховий пул>

2) банкiвськi вклдди (депозити) та
рахунки умовного зберiгаllня
(ЕСКРОУ), у тому числi:

48840,0 48840,0 48840,0 48840.0

у таких банках (найменування та код за
е,ЩРПОУ банка):

Усього



БАНК СIЧ АТ, код СДРПОУ З771684l 4000,0 4000.0 4000,0 4000,0
Глобус АТ КБ, код СДРПОУ 35591059 l 8400,0 l 8400.0 l 8400,0 l 8400,0
Укргазбанк АБ, код еДРПОУ 2З697280 500,0 500.0 500,0 500,0
Ощадбанк АТ, кол е.ЩРПОУ 00032129 1,1ц0,0 l 7440.0 l 7440,0 17440,0
МТБ БАНК ПАТ, код еДРПОУ 21650966 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
АТ кРВС БАНК), кол е.ЩРПОУ 39849797 500,0 500,0 500.0 500,0
АКБ IНДУСТРIЫIБАНК, код еДРПОУ
13857564 l 000,0 l000,0 l000,0 l 000,0

АТ "КlБ" , код е,ЩРПОУ 2l580639 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

у такю( банках (найменування та код за
е.ЩРПОУ банка):

4) церухоме майно 28705.0 28705,0 28705.0
у тOму числi (у розрiзi об'екгiв
нерухомого майн4 iз зазначенням
мiсцезнахоДlкення):
l) Зсмельна дiлянка.Кадастровий номер
3222780600:06:004:0029. КиIвська
облас-ь, Макарiвський район, с/рада
Бишiвська" Площа 6,1729 га
2) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
3222780600:06:0М:0026. Киiвська
обласгь, Макарiвський район, с/рала
Бишiвська, Площа 2,792l га;
З) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
l82ll8б500:06:00l:И0l. Жrюмирська
обласгь, Хорошiвський район, с/рааа
Фасiвська, Площа 2,00 га;
4) Земельна дiлянка. К4дастровий номер
182ll86500:06:00l:0402. Житомирська
область, Хорошiвський район, с/рада
Фасiвськ4 Площа 2,00 га;

5) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
l821l86500:06:00l:M03. Жrrюмирська
облась, Хорошiвський район, с/рала
Фасiвськ4 Площа 2,00 га;
6) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
l82ll8б500:06:00l:ИИ. Жrюмирська
обласгь, Хорошiвський район, с/рала
Фасiвськ4 Площа 2,00 га;
7) емельна дiлянка. Кадасгровий номер
l82ll86500:0б:00l:И05. Житомирська
обласгь, Хорошiвський район, с/рала
Фасiвська, Площа 2,00 га;
8) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
3222785800:03:00б:0066. Киiвська
обласгь, Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська радц Площа 1,00l
га;
9) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
3222785 800:03:00б:009 1 . Киiвська
область, Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська рада" Площа 8,00l
га;
l0) Земельна дiлянка. Кадасгровий номер
322 l 884400:07: l 38: l 0 l 0. Киiвська
облаgь, Вишгородський район,
Лrгвинiвська сiльська рада., Площа 1,45
га;
l l) Земельна дiлянка. Кадаqгровий номер
322 l 884400:07: l 38: l 0 12. КиТвська
область, Вишюродський район,
Лrrгвинiвська сiльська рада., Площа 2,00
га;
12) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
322 l 884400:07: l 38: l 0 l 3. Киiвська
обласrъ, Вишгородський район,
Лrгвинiвська сiльська рада., Площа 2,00
га;
l3) Земельна дiлянка. Кадастровий номер
3221884400:07:l38:l0l5. КиТвська
область, Вишюродський район,
Лшгвинiвська сiльська рада., Площа
1,9720 га;
14) Земельна дiлянка. Кадаgгровий номер
3222785 800:03:006:0090, КиТвська
область, Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська радq Площа
4,9998 га

6585,3

2978,6

2l1,8

2l 1,8

2l1,8

2l1,8

2l1,8

l06б,9

8534,5

б l4,8

848,0

848,0

836, l

5333,8

6585,3

2978,6

2l 1,8

2l1,8

2l1,8

2l1,8

2l1,8

l 066,9

8534,5

б l4,8

848,0

848,0

8з6, l

5333,8

6585,3

29,18,6

2l 1,8

2l1,8

2l 1,8

2l1,8

2l 1,8

l066,9

8534,5

б l4,8

848,0

848,0

836, l

5333,8

3) банкiвськi метали, в тому чиоri
пOтOчнi тs вкладнi (лепозитнi) ра*у"к"
в банкiвськнх металах. v ToMv чис_пi:



5) aKuil 92,z
у mму числi такж eMiTtHTiB (назва та код
за е.ЩРПОУ емiтвrгга):
Булмеханiзачiя ВАТ , код СДРПОУ
32688485

92,2

6) облiгацii пiдприемств (KpiM чiльових
облiгацiй) 526,2

у юму числi таких емiтекгiв (назва та код
за еflРПОУ eMiTeHTa):

ПРОФIТ ГРИI ДК ТОВ, код еДРПОУ
3,иl3030

526,2

7) iпотечнi сертифiкати та поточнi
облiгацiт
у mму числi таких емiтеrrгiв (назва та код
за е.ЩРПОУ eMiTeHTa):

8)ОблiгаuiТ мiсцевих позпк та об,riгацiй
мiнснародних фiнансових органiзацiй
у тому числi таких eMiTeHTiB (назва та код
за С.ЩРПОУ eMiTeHTa):

66436,9 6643б,9 66436,9 66436,9

l0) права вимоги до персстрlховикiв: 19645J 19645J l22l1.2
у mму числi до такю( перссграховикiв -
резпдеrггiв (назвq код еДПОУ та
рейгинг фiнаrrсовоi надiйносгi
перестрдховш ка-резпдента):

l)ПрАТ "СК "АСКО-Медсервiс" , код
€дпоу l3550765

2)ПрАТ "СК "Альфа Сцахування" , код
сдрпоу 309б8986

3)Арсенал Сцжування ПрАТ СК , кол
сдрпоу зз908з22

а)ПрАТ "СК 'БрокбiзнесП , код еДРПОУ
2034487|

5)ПрАТ "АСК 'НГО YKpaiha" , код
сдпоу 16285б02

б)ПрАТ 'СК "ТЕКОМ", код еДРПОУ
2505028 l

7)АТ "СГ "ТАС" , кол е.ЩРПОУ 30l 15243

8)ПрАТ 'СК'ГЛОБАJI ГАРАНТ", код
едпоу 30930иб

9) ПрАТ " Пересграхувальне mвариство
к€врополiс ", код е.ЩРПОУ 2|510Ф4

l0)ПрАТ "СК'РIДНА" , кол €.ЩРПОУ
3480964l

l l)ПрАТ "СК "Стар-Полiс", код еДРПОУ
358I 095б

7428,1

74,7

5,4

8,9

5,2

5,1

l6,3

9,6

l0,0

0,3

0,2

1292,4

1428,1

,l4,7

5,4

8,9

ý)

5,1

l6,3

9,6

l0,0

0,3

0,2

,1292,4

у mму числi до таких псресграховикiв -
нерезиленгiв (назв4 код е.ЩРПоУ та
рой:гинг фiнансовоi надiйносгi
персстрllховика-нерезидеrrга) :

1) Hannover Ruck SE 276 Нiмеччинц
ВА02 (A,M.Best)

2) Allianz Global Соrроrаtе & Spocialty SE
276 Нiмоччина"ВА02 (A.M.Best)

3) CHtlBB Ечrореап Grочр SE (CEG),
528 Нiлерланли, BA0l, (д.М.Веst)

l22l7,2

l 0637,6

38,5

8,12,4

l22l7,2

l06з7,6

38,5

872,4

l22l1,2

l 0637,б

38,5

872,4

9) цiннi пап€ри, що емiтуються
держtвою
MiHicrcpcTBo фiнансiв Украiни (Облiгачii
вн}rрiшнiх державних позик Украiни)



Нiмеччина, ВА03, 1a.M.Bes9

5) Аmеriсшr Nuclear Iпsчrегеs (ANI), 840,

6) Syndicat Belge d'Аssчrапсеs Nucleaires
(SYBAN) Belgian NucIear Iпsчrапсе Pool,
05б,

7) Ядерный сграховой rrул (Бсларусь)
уполномоченнм компания -
Ресrryбликанское унитарно€предприятие
<Белорусская национальнаJl
перестраховочная организация>, l l 2,

8) JNucleaT Risk lпsчrсrs Limitcd (NRI td.),
826,

9) Aseguradores de Riesgos Nucleares, a.i.e
(Nuclear lпsчrапсе PooI),724

l 0) China Рrореrý &CasualýReinsurance
Соmрапу Limited (вiл iMeHi членiв
Кнгайського rryлу), 156

l l) The Dutch Nuclear Iпsчrапсе Pool (ВV
вчrеач чал de Nederlandse pool чооr
Verzekering van Atoomrisico's) , 528

12) Deutsche Komreactor Versicherungs
Gemeinschaft (DKVG) Gеrmап Nчсlеаr
Iпsчгапсе Pool, 276

l3) NNI -Nогdiс Nчсlеаr lпsчrеrs
Pohjoismainen Ydinvakuufuspooli - фiн.,
246,

l4) Nordiska Kamf0rsakringspoo len.,752

l5) АО <Атомный сгржовой брокер>
(АСБ) Ог имени членов Российского
Ялерного стрФ(овою rryла,б43

16) The Dutch Nчсlеаr Iпsчrапсе Pool
(ВV Вчгеач чап dc Nederlandse Pool voor
Vегzеkеriпg van Atoomrisico's),703,

1 7) Nчсlеаr lпsчrалсе алd Rеiпsчrапсе
Pool, Jedrski Pool GIZ., 705,

l 8) Hungarian Nчсlеаr Insurance Pool
Alliinz Нчпgiriа Biztositб ZДrtkбпiеп
МOkOdб RёszчёпуtбrsаsАg (<Альянс
Хунгарiя Бirюшiто>) - уповновtDкена
компанiя ,348,

l9) PooL FRANCдS D,ASSURANсE
DES RISQUES ATOMIQUES
(ASSURATOME), 250,

20) HRVATSKI NUKLEARNI PooL GIU
сRoATIAN NUсLEAR PooL,19l,

2l) Ceska pojistovna,a.s. - компанiя -
Лiдер Czech Nuclear Iпsчгапсе PooI
(Капсеlаr Ceskenho Jademeho Рооlч),203,

22) Schweizer Pool fur die Vеrsiсhеruпg
чоп Nuklearrisiken, 75б

23) Japan Atomic Energy Iпsчrапсе Pool
(JАЕIр),з92,

474,6

з,2

6,8

1,9

48,4

8,7

l5,3

2,з

7,8

7,8

7,8

8,7

4,5

8,8

2,8

l4,0

5,б

l5,4

20,4

з,9

474,6

з,2

6,8

1,9

48,4

8,7

l5,3

2,з

7,8

,l,8

7,8

8,7

4,5

8,8

2,8

l4,0

5,б

l5,4

20,4

з,9

474,6

з,2

6,8

1,9

48,4

8,7

l5,3

2,3

7,8

7,8

7,8

8,7

4,5

8,8

2,8

l4,0

5,6

l5,4

20,4

з,9

ll)iнвестшцii в eKoHoMiKy Украiпи за
напрямами iшвесryвання галузей
еконопtiки за рахунок коштiв
страхових резервiв,затвердrкеними
постановою Кабiнеry N{iHicTpiB
УкраIни вiд 17 ссрпня 2002 рокry J\Ъ

12l l



стр8хуванпя життя, в межах викупн0[
суми на момент видачi кредиту та пiд
]sставу виктпно[ сумн-для страхових
резервiв зi страхування життя
l3) довгострокове фiвансувяння
(кредиryван ня) яситлового будiвпицтва
14) готiвка в Kaci в обсягах лiмiтiв
здлишкiв кдси. роlрдхунок яких
установ,тений Нацiональним банком
УкраYни
l5) залишок коштiв у чентралiзованих
стрsхових резервнпх фондах, що
сплаченi страховиками до
централiзованих страхових резервних
фондiв i}Iоторного (транспортного)
страхового бюро УкраТни всього, iз
них:

82028,4 82028,4 40275,8 4027s,8

зllлишки коштlв, сплаченl страховиком до
цеrпралiзованшх стрilхових резервних
фонлiв Моюрного (цанспортного)
стржового бюро Украiни, в обсязi не
бiльше нiж розмiри коштiв, що
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВИКJIЮЧНО ДЛЯ
виконання таким страховиком
зобов'язань за укJIаденими договорамиобов'язкового страхування
(персстрахування) чивiльно-правовоТ
вiдповiдальностi власникiв HateMHж
транспортпих засобiв, збiльшенi на
дебiтOрську заборгованiсгь, що виникJlа
внаслiдок розрахункiв з прямого
вреryлювання збrгкiв (вимог) за такими
договорами та угодами з прямого
вреryлювання збrп<iв (вимог), зменшенi
на суму креллrюрськоi заборгованосгi, urо
виникпа внаслiдок таких розрахункiв зi
стрlжовиками.

40275,8
40275,8 40275,8 40275,8

1б) непрострочеlIа дебiтrrрська
заборгованiсть за укпалеIlнми
договорами стрдхуваl|ня ]s окремнl}lи
видами стDахчвавня*

15l82,3 l5l82,3

|7) непрострочена дебiторська
заборгованiсть за умадецими
доrоворами страхувлння та
перестрахування з обов'язкового
стрдхування цивiльноy
вiдповИальпостi оператора ядерноТ
уст8новки ]а ядерну шкоду, яка може

9y.n зяподiяня внаслйок ядерного
lнциденту, та договорами, впзначеними
в пунктi 5 розпiлу lI Методики
формування стряхових резервiв за
вида}tи страх},ванняl iншими. Hi;K
страхування життя, затвердженою
розпорядженням .ЩержавноI KoMicj[
KoMicil з регулювання ринкiв
фiнансових послуг УкраIнп вiд l7
грудня 2004 року Л[g3l04,
заресстрованоТ в lVliHicTepcTBi юстицii
УкраIни l0 сiчня 2005 року за ЛЬ
l9ll0299 (у редакцiI ро]порядяiення
НацiональноI KoMicii:. шо здiйснюс
державlIе регулювsння у сферi ринкiв
фiнансових поспуг вiд 18 вересня 2018
рокy JФl638)

7,9

18) непрострочена дебiторська
заборгованiсть за у&rадеIlиltlt
договорами страхування з видiв
страх),ваllllя. не заlllачсltItх у рядках tб
та t7 цiсY rаблиrli

22496,3 15120,2

19) непрострочеIlа дебiторська
заборгованiсть за уrсцалеIIими
договорами страхування л(llття
20) непрострочена лебiторська
заборгованiсть 1а ук,q!цснпми
договорами перестрахуванIIя }
нерезидепт&ми, iз зпзначенням KDaTHrr

походr{iенllя такого пепестпаховика та
рейтttнгч, присвO€ног0 такимlt
рейтинговими агептствами; A.Nt.Best
(США); IlIoody's Iпчеýtоrý Sеrчiсе
(США); Stапdдrd & Poor's (США);
Fitch Ratinss (Великобпитанiя)



2l) непрострочена дебiторська
заборгованiсть за укпаденимн
договорамв перестрдхувдння, не
зазпачеIIими у рядках 17,20 цiсТ
таблицi
22) непрострчеца дебiторська
забOргOванiсть, що виникла внаслiдOк
розмiщення грошових коштiв
стрsховнкд в гарднтiйних фондах
асистанськнх компанiй викпючно з

метою rарантування медичного
обслуговування клiснтiв cTpaxoвHKl в
медllчних здклдддх вiдповiдно до
логоворiв страхувавня в разi настання
страхових випадкiв
23') непростроченs дебiторська
]аборгованiстьt що виникла внаслиок
здiйснення стряховоrо вИшкодування
за iншого стрдховика за договором
обов'язкового стрдхування цивiльно_
правовоI вhповhальпостi власникiв
наземних транспортних засобiв
24) дебiторська заборгованiсть за
нарахованltми вiдсоткsми за
банкiвськими вкJlадами (депозитами),
цiннимш паперамп, ertiTeHToM яких с
дерrкава

953,5 953,5

Таблиця 2
Iнформацiя щодо структури активiв та дотримання нормативу

платоспроможностi та достатностi капiталу
ТДВ <СК <ГАРДIАН>. код €ДРПоУ 35417298

(назвr СК, код за €ДРПОУ)

Станом на 01.01.2021

Резерв незароблених
премirr, тис. грн.

Непрострочена дебiторська заборгованiсть за:

укладеними
дOговорами
страхуванн,

тис, грн.

укладеними договорами перестрахування, ý
зазначенням перестDаховика. кDа'iни походження

такого перестrrаховика тд iT оейтингч
код зд едрпоу (лля

перестр8ховик8_

ре3идентаУкод краIни
тs Ti реЙтинг (для
перестраховика-

1. OKpeMi види gтрахування
lз них:

l) обов'язкове авiацiйне
нкя цивlльноl авlацll;

2) обов' язкове стра,\ування
вiдповiда.тьностi морського
перевiзника та виконавця робiт,
пов'язаних iз обслуговуванням
морського транспорту, щодо
вiдш кодування збиткiв. завданих
пасФкираI4, багажу, поштi,
вантФку, iншим користувача]\.,I
морського,гранспорту та TpeTiM
особам;
3) обов'язковс страхування
об'скгiв космiчноi дiяльносгi
(наземна iнфрасгрукгура), перелiк
яких затверджусгься Кабiнсгом
MiHicTpiB УкраiЪи за поданням
нацiонального космiчного
агентства Украiни:
4) страхуванrrя цивiльноi
вiдповiдальпостi суб'скгiв

Види страхування



5) обов'язкове страхування
об' екгiв космiчноi дiяльностi
(космiчна iнфраструкгура), якi с
власнiстю Украiъи, щодо ризикiв,
пов'язанrrх з пiдготовкою до
запуску космiчноi технiки на
космодромi, заrryском та
експлуатацiею ii у космiчному

7) сграхування вйповiдальностi
власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдмьнiсть

9) страхування вiдповiдальноgгi
власникiв повiтряного транспорту
(включаючи вhповiдальнiсть

12) страхування
сlл
1з наземного

14) медичне стрtжування
(безперервне страхуванкя

l0)

)ве страхування
вiдповiдал bHocTi

оператора ядерноТ установки за
ядерну шкоду, яка може бути
запOдlяна внасJI lдок ядерного
iнцидентy.

язкове страхуванЕя
вiдповiдальностi цодо ризикiв,
пов'язаних з пiдготовкою до
запуску космiчноI технiки на
космодромi, запуском та
експлуатацiсю ii у космiчному

8) страхування

стрfLхування
цивlльно-правовоl
вiдповiдальностi власникiв

3. Страхування я(иття.

4. Iншi види страхування, не
1-3

Усього

,,



Таблиця 3
Iнформацiя щодо структури аrсгивiв та дотримання нормативу

платOспрOможностi та дOстатностi капiталу
та нормативу ризиковостi операцiй ТДВ <СК <ГАРДLАJL*rqод..]йРПОУ 35417298

Види страхування
Всього,

(3)+(4)+ (8),
тис. грн

Права вимоги до перестраховикiв, станом на 01.0t.202l, iз нихз

до
перестрахо

викiв у
резервi

заявлених,
але не

виплачени}
збиткiв, та

резервi
налеrкних

вttплат
страхових
сум, Tllc.

грн

до перестраховикiв-резидентi в (за
виключенням прав вимог у резервi

заявлених, але не виплачених
збиткiв, та резервi належних виплат

страхових сум)

до перестраховикiв-нерезидентiв (за
виключенням прав вимог у резервi заявлених,
але не виплачених збиткiв, та резервi наJIежних

виплат страхових сум)

сума, тис:
,: rрн

назва
перестрах

oBllKa

код за
€.щпо

у

рейтинг
фiнансово

т

надiйностi
перестрах

овика-
резидента

(iз
здзначенн

ям
рейтингов

ого
агентства

)

сума, тис. грн назва
перестраховика

код краiни та Т

рейтинг (лля
перестраховика
нерезидента iз
зазначенням
рейтингового

агентства)

1 , 3 4 5 6 7 8 9 10

1. OKpeMi види
страхування
всього, iз них:

10574,6 1746,8 34,2 2193,6

l) обов'язкове
авiацiйне стрtIхування
цивiльноi авiацii;

38,5

38,5

Allianz clobal
Соrроrаtе & Specialty

SE
276 Нiмеччина,

ВА02, (A.M.Best)

2) обов'язкове
страхування
вйповiдальностi
морського
перевiзника та
виконавця робiт,
пов'язаних iз
обслуговуванням
морського
транспорту, щодо
вцшкодрання
збиткiв, завданих
пасажирilм, багаху,
поштl, вантажу,
iншим користувачаN,{
морського транспорту
та TpeTiM особам:
3) обов'язкове
стрtйув,lння об'ектiв
космiчноi дiяльносгi
(нщсмна
iнфраструкгура),
перелiк яких
затверджу€ться
Кабiнстом Мiнiсгрiв
УкраiЪи за подllнням
Нацiонального
космiчного агентства
УкпаiЪи:



5) обов'язкове
стрiйування об'скгiв
космiчноi дiяльносгi
(космiчна
iнфрасгрукгура), якi с
власнiстю Украiни,
щодо ризикiв,
пов'язаних з
пiдготовкою до
запуску космiчноi
технiки на
космодромi, запуском
та експлуатацiсю if у
космlчном

7) сграхування
вiдповiдальностi
власникiв водного
транспорту
(включшочи
вiдповiдальнiсть

9) страхування
вiдповiдальносгi
власникiв повiтряного
транспорту
(включаючи
вИповhа;lьнiсть

l l) обов'язкове
страхування
цивiльно-правовоi
вiдповiда.lIьностi
власникiв нIвемних
транспортних
засобiв(за
внутрiшнiми

l2) обов'язкове
стр{Iхування
цивiльно-правовоТ
вiдповiдшlьностi
власникiв наземних
трilнспортних
засобiв(за
мiжнародними

l )

lнших видlв водного

4) сграхування
цивiльноi
вiдповiдальностi
суб'екriв космiчноi

б) обов'язкове
стрtLхування
вiдповиальностi
щодо ризикiв,
пов'язаних з

пiдготовкою до
запуску космiчноi
технiки на
космодромi, запуском
та експлуатацiею ii у

Е) страх)ъання
повlтряного



l0342,0 7746,8

Стржув
ання СК

Арсенал
Страхув

ання
ПрАТ
ск

БрокБIз
нЕс ск

пАт

Iнго
УкраТна
Аск
ПрАТ

тАс
Страхов
а Група
прАт

8б

339083
22

20з448
7l

lб2856
02

30l l 52
4з

Аmеriсап Nuсlеаr
Iпsчrеrеs (ANI),

Syndicat Belge

(SYBAN) Belgian
Nuclcar Iпsчrапсс Pool

ядерный стаховой
пул (Беларусь)
уполномочонная
компания -
Республиканское

<Белорусская
национальная
перестраховочнаJI
организация))

JNuclear Risk Iпsчrеrs
Limited ýRI td.)

Аsеgчrаdоrеs de
Riesgos Nucleares, a.i.e

ýчсlеаг Iпsчгапсе
Pool)

China Рrореrtу
&CasualýReinsurance
Соmрапу Limited (вiл
iMeHi членiв
Китайського пулу)

The Dutch Nчсlеаr
Iпsчrапсе Pool (ВV
вчrеач чап de
Nederlandse pool чооr
Verzekering van
Atoomrisico's)

Deutsche Кеmrеасtоr
Versicherungs
Gemeinschaft (DKVG)
Gеrmап Nuclear
Iпsчrапсе pool

NNI -Nоrdiс Nuclear
Iпsчrеrs Pohjoismainen

вА02
(A.M.Bost)

l4) сграхування
нtвемного транспоргу
(KpiM залiзничного);

2.Обов'язкове
страхування
цивiльнот
вiдповiдальностi
оператора ядерноi
установки за ядерну
шкоду, яка мо?к0
буги заподiяна
внаслiдок ядерного
iнциденту.

продукцiТ;

15) медичне
страхувalння
(безперервне
стр€lхуванЕя

d'Assurances

840

l56

276



Nordiska
Klmf0rsakringspoo Ien.

АО КАТОМНЫЙ

стрilховой брокер>
(АСБ) Ог имени
члснов Российского
Ядсрного страхового
пула

The Dutch Nчсlеаr
Iпsurапсе pool
(ВV Вчrеач vаlr de
Nedcrlandse pool чооr
Verzekcring чап
Atoomrisico's)

Nчсlеаr Iпsчгапсе алd
Rеiпsчгапсе
Pool, Jedrski Pool GIZ.

Нчпgаriап Nuclear
Iпsчrапсе pool

Аlliбпz Hungбria
Biztositб Zбrtkonien
MtikOdб
RёszчёпуtАrsаsАg
(кАльянс Хунгарiя
Бirюшiто>) -

уповновaDкена
компанiя

POOL FRANCAIS
D,ASSURANCE
DES RISQUES
ATOMIQUES
(ASSURATOME)

HRvATSKI
NUKLEARNI POOL
GIU
cROATIAN
NUCLEAR POOL

Ceska pojistovn4a.s. -
компанiя -
Лiдер Czech Nчс|еаr
Iпsчrапсе pool
(Капсеlат Ceskenho
Jadomeho Poolu)

schweizer pool fчr die
Versicherung
чоп Nukleaпisiken

Japan Atomic Епеrgу
Iпsчrапсе Pool (JAEIP)

4. Iншi види
страхування, не
зазначенi у рядках l-

Усього



Таблиця 4
Розкриття iнформацii щодо набуття у власнiсть/проведення дооцiнки

нерухомого майна протягом звiтного перiоду, що облiковусться на балансi
ТДВ <СК <ГАРДI4II}" код €ДРПОУ 35417298

(нrзва СК, код зs €ДРПОУ)

Np

Iнформачiя щодо набугтя у власнiсть/проведення дооцiнки
нерухомого майна протягом звiтного псрiоду, що

облiковусгься на балансi страховика

Iнформачiя щоло звiry про очiнку.нерухомого майна та його

р9цснзll

Харакгеристика
нерухомого

майна(будiвлi та
споруди/земельн

i
дiлянки,загальна

площа
мiсцезнаходженн

я)

Пiдстава набуггя
(логовiр купiвлi-
продажу, мiни,

дарування, тощо)
Дроведсння

дооцiнки

BapTicTb
набуггя/с

ума
дооцiнки,
тис.грн

,Щата
набуггя/д
ооцiнки

Наявнiсть звiту про очiнку
майна

Наявнiсть речензii на звiт про
ouiHKy нсрухомого майна

.Щата Реквiзи
ти

суб'еrг
а

оцiночн
oi

дiяльно
cTi

BapTicTb
нерухомого

майн4
вiдповiдно

ло звiту

.I|,aTa Реквiзи
ти

рецензе
нта

Висновок
речензiТ

про
вiдповiднiс

ть звiту
вимогtlN.{

нормативн
о-правових

aKTiB з
оцiнки
майна

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
l

Статугний капiтал Товариства станом на 01.01.2021 року скJIадае
100 000,0 тис. грн.

Перевищення BapTocтi чистих активiв над розмiром статутного капiтчIлу
станом на 0l .0|.202l року скJIадае з696,0 тис. грн., що вiдповiдае вимогам п.3
ст. 1 55 Щивiльного кодексу УкраiЪи.

BapTicTb чистих tжтивiв Товариства е бiльшою вiд зареестрованого розмiру
статутного капiталу.

Фактичних запас платоспроможностi станом на 01.01.202l року скJIада€
119181,2 тис. грн. Нормативний запас платоспроможностi, розрtlхований вiд супt
наДходжень страхових платежiв (бiльша iз зазначених Порядком складання звiтностi
СТРахОВика) Дорiвнюе 62640,6 тис. грн. Величина перевищення скJIада€
56540,6 тис. грн., що вiдповiдае умовам ст. 30 роздiлу III Закона Украiни кПро
страхування>.

Iнша iнформацiя, що потребус уточнення, детаJIiзацiТ та додаткових пояснень.

.Що Роздiлу (Пояснення щодо операцiй перестрахування, з
пересцаховикttми-нерезидентtlп,Iи, яким нtlлежить cyN{a часток страхових платежiв
вiдповiдно до укJIадених договорiв перестрахування))

.Щоводимо до Вашого вiдома, що ТДВ <СК кГардiан> уклало ,Щоговiр
облiгаторного перестрахування майна на базi ексцеденту збитку по ризику
]фl2261хL, даний договiр нада€ перестраховий зt}хист по yciM договорам
добровiльного стрaхування майна та ризикiв стихiйних явищ i договорам
обов'язкового страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування, впродовж 2020 року.

,Щоговiр облiгаторного перестрахування майна на базi ексцеденту
збитку по ризику Jф 12261XL укладений з компанiею Перестраховочна компанiя
(Ганновер Ruck SE" (Нiмеччина), ВА02 по шка_пi А.М. Best

eMHicTb договору - 20 000 000,00 грн. по кожному збитку.
Прiоритет - 2 000 000,00 грн.
Розмiр ексцеденту - 18 000 000,00 грн.
Програма облiгаторного перестрахування

ретроцесiЙнi ризики.
не дозволяе вкJIючати



Пiд час завантаження в Веб-Портал НБУ звiтностi за 2020 piK
виникли деякi зауваження. У файлi IRб : не заповнено номер лiцензiТперестраховика-
нерезидента/перестрахувальника-нерезидента (Q003_2), дата ресстрачiТ
перестраховика-нерезидента/перестрахувальника-нерезидента (Q007_1 ) - згiдно
правил формування Показникiв IR60001,IR60002 , для ядерного страхового пулу не
Заповнюеться, тому значення дорiвнюе # У файлi IR4 : l) За показником
EKP:IR40002 значення за звiтний перiод Т100:447249б менше значення покff}ника
EKP:IR40002 за попереднiй звiтний перiод Т100:4735584 - це виникло тому, що
ЗгiДно З договором облiгаторного пропорцiйного квотного перестрахування
сiльськогосподарських культур JФ10969РR вiд 2з.09.2019 р (да_пi - .Щоговiр), з Sr,l,iss
Reinsurance Company Ltd, у випадку вiдсутностi збиткiв, в кiнцi дii Щоговору
передбачено здiЙснення перерахунку розмiру комiсiйноТ винагороди ПерестраховI{ка
iз застосуванням пiдвищуючого коефiцiснту, що в свою чергу зменшуе розмiр
ПеРеСТРаХОвОi премii ; 2) За показником EKP:IR40048 значення за звiтний перiод
Т100: менше значення покilзника EKP:IR40048 за попереднiй звiтний перiод Tl00:
- Це Виникло тому, що у звiтностi за 12 мiсяцiв 2020 року параметр К030 у показнику
IR40048 мае набувае значення вiдсутностi розрiзу (: #), а у звiтностi за 9 месяцiв
2020 року року параметр КOЗ0 у показнику IR40048 набував значення розрiзу (1-
резидент, 2- нерезидент).

Генеральний ди
ТДВ (СК <САР В.М.Берлiн

Головний бу
ТДВ (СК (<ГАР Н.М. Храпська


