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ТОВДРИСТВО З ДОМТКОВОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ КСТРАХОВА КОМПАНUI

кГДР.ЩIДН) е страховиком за законоДавством Украiни та здiйснюс добровiльнi та обов'язковi

види страхування.' 
ДiИсна фiнансова звiтнiсть с звiтнiстю за мiжнародними стандартаМи звiтностi (мсФз).

Складена з урахуванЕям вимог мсФЗ та вкJIючае в себе:

- бшtанс на 01.01.2021 (звiт про фiнансовий стан);

- звiТ про фiнансовi результати за 2020 piK (звiт про прибугки та витрати);

- звiт .rро руr грошових коштiв (складено за прямим методом);

- звiт про власний капiтал (звiт про змiни у капiталi);

- примiтки до фiнансовоТ звiтностi.

Роздiл 2 <<OcHoBHi положенrrя облiковоТ полiтшки тдв сК (ГАРДIАН).

У звiтномУ перiолi бухгалтерСький облiК в компанii здiйснювався на пiдставi Закону

украiни кпро бухгйтеръький облiк тафiнансову звiтнiсть.в ykpaiHi>, стандартiв бухгалтерського

облiку, що затверддЬнi на*азаrи MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни та Наказу (Про облiкову

полiтикукомпанii на2O2О piк> вiд 23.05.2020р. N9 1-оп,
Нижче вказанi ocHoBHi положення облiковоi полiтики, використанi дIя пiдготовки

фiнансовоТ звiтностi.
<OcHoBHi засоби>. облiк основних засобiв вiдображаеться по первiснiй BapTocTi.

прямолiнiйна амортизацiя основних засобiв. Одиницею облiку е окРеМИЙ Об'СКТ. ЛiКВiДаЦiЙНа

BapTicTb для об'сктiв HepyxoмocTi окремо за кожним об'ектом визнано рiвною lryлю,

кНематерiа.гrьнi активи>>. Одиницею облiку е окремий об'скт. Прямолiнiйна амортизацiя

нематерiа.пьних акгивiв. Лiквiдацiйну BapTicTb визнано рiвною rryлю.

кФiнансовi iнвестицii>. облiк короткострокових та довгострокових фiнансових
iнвестицiй здiйснюеться за справедIивою вартiстю та за собiвартiстю.

<<Запаси>>. Одиницею запасiв визнати кожне найменування цiнностей. Оцiнку вибуггя

запасiв здiйснювати по методу ФIФО.



<Грошовi кошти)). !о сшlалу грошових коштiв вкJIючати грошовi кошти на поточних

рiжунках, у Kaci та на депозитних рахунках.

кзобов'язання компанii>. fuя забезпечення виконаншI страхових зобов'язань

форrчгуlоться cTpaxoBi резерви. Нарахування резерву незароблених премiй за BciMa видами

.rрф"urrя здiЙснюетrс" 
""rодо" 

(l/3б5)..Щля визначення РНП застосуеться коефiuiент 1,0.,Щля

забезпечення витрат персоналу формуюеться резерв вiдгryсток.

<,щоходи та результати дiяльностi>. Визнання та вiлображення в облiку доходiв

здiйснюеться на пiдставi принципу нарахуваншI. Визначаються фiнансовi результати звiтного

перiолу за yciMa видами дiяльностi. Напрямки використання чистого прибугку визначаються

,.йrо- Статугним документам з пiдтвердкенням рiшенням акцiонерiв на загальних зборах

акцiонерiв.

<<Видатки дiяльностi>. Визнання та вiдображенЕя у облiку витрат здiйснюються згiдно з

принципами нарахування та вiдповiдностi.

МоментоМ затвердженнЯ звiry за 2020 р. ввФка€тьсЯ дата пiдписання звiry

Генеральним директором ТЩВ СК кГАР,ЩИЬ.

роздiл 3 <<дналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу станом на
01.01.2021 р.>

3.1. <Облiк основних засобiв>>

облiк основних засобiв в компанiТ здiйснюеться з використання мсФз lб <OcHoBHi

засоби>. OcHoBHi засоби згiдно наказУ про облiкову полiтику компанiТ враховуються по первiснiй

BapTocTi за вирахуванням накопиченот амортизацii. При необхiдностi замiни значних компонентiв

оa*rо""r* aасобi" через певнi промiжки 
"ucy "rrраrи, 

пов'язанi з цим, визнаються в балансовiй

BapTocTi основниХ заЪобiв, якщо виконуються yci критерiТ визнання. Yci iншi витрати на ремонт та

технiчне обс.гryговування визнаються у звiтi про прибугки та витрати у час понесення.

СтаноМ на 01.01.202l рокУ на ба.пансi компанiТ е TaKi ocHoBHi засоби, первiсна BapTicTb

яких скJIадае:
Машини та обладнання- |226,1 тис. грн;

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

Земельнi дiлянки - 28705,0 тис.грн;
Транспортнi засоби - |276,9 тис. грн.
Iншi ocHoBHi засоби - 5878,З тис. грн

Сума зносу основних засобiв -2986,З тис. грн- 
дмортизацiя за yciMa групами основних засобiв нарахову€ться прямолiнiйним методом

згiдно основних положень облiковоi полiтики компанii.

Лiквiдацiйна BapTicTb визначена рiвною }ryлю.

3.2 <Облiк нематерiальнпх активiв>>

Нематерiальнi активи компанii згiдно з МСФЗ З8 враховуються по первiснiй (iсторичнiй)

BapTocTi зч """"i*oм 
накопиченоi амортизацii. Згiдно з МСФЗ 38 нематерiальнi акгиви компанiТ

згрупованi наступним чином: лiцензii та програмне забезпечення.

Первiсна BapTicTb нематерiмьних активiв на 01.01.202| р. скJIала l355,0 тис. грн., сума

зносу 167,4 тис. грн. Залишкова BapTicTb нематерiальних активiв станом на 01.01.202l р.

становить ll87,б тис. грн.

3.3 <<Оренда>

Оренла облiковуеться та класифiкуеться згiдно з МСФЗ 1б <Оренла>. Орендар може

вирiшити не застосовувати вимоги параграфiв 2249 мсФЗ 16 <Орендu до:



а) короткостроковоТ ореIци;
б) оренди, за якою базовий актив е малоцiнним (як описано в параграфах Б3-Б8).
. Корожострокова оренда - це ореtца, яка на дату початку оренди мае сток оренди 12

мiсяцiв або менше.
оренда, яка угримуеться на умовах фiнансовоI ореIци, визнаеться активом. На дац початку

оренди орендар оцirпое актив з права користуванrrя за собiвартiстю. Собiвартiсть активу з права
користування скJIадаеться з будь-яю{х оренднш платежiв, здiйснених на, або до дати початку
оренди. Оренднi шlатежi дисконтуемо, застосовуючи пригtустиму ставку вiдсотка в орендi.

Акгиви (BapTicTb права користування) облiковуються на рахункУ l0.9 <Iншi ocHoBHi засоби>l
та вiдобраЖаютьсЯ в балансi у то}ry рядку, у якомУ вiдповiднi оазовi активи подавалися б, якби
вони були власнiстю орендаря.

_ ПРОЦеНТНi ВИТРаТИ За ОРендним зобов'язанням - це компонент фiнансових B}rTpaT, тому в
бухгалтерському облiку TaKi проценти будпь вiдображатись на рахунку 95.2 <IнЙ фнансовi
витрати)).

Амортизацiя права користування вiдноситься до операцiйноi дiяльностi та вiднесена на
ptlxyнoк 92 < Адмiнiстративнi врrгратD).

3.4 <<Фiнансовi актпви>>
Фiпансовi iпстрчм.енти

Фiнансовi :lктиви та фiнансовi зобов'язанtlя визнаються в Балансi Компанiт у той момент,
коли Компанiя стае стороною коrrграктншх зобов'язань стосовно вiдповiдного iHcTpyMeKry

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцilпоються за справедливою вартiстю,
за вирахуванням будь-яких витрат на проведення операцiй. Прибуго* чбо збиток на момент
первiсноi оцiнки визнаеться у Звiтi про фiнансовий результат за поточний перiод або
вiдображаеться безпосередньо у скlrадi власного капiталу, якщо фiнансовий iHcTiyMeHT е
результатом операцii з капiталом.

Фiнансовi активи компанiТ скJIадtлються з:- фiнансовихiнвестицiй;- дебiторськоТзаборгованостi;
- грошовlтх коштiв.

Вiднесення фiнансових акгивiв до той чи iнший категорiI залежить вiд ix особливостей, а
також мЕти ix придбання та вiдбувасться у час прийнятгя ix до облiку.yci уголи по продаlIry або купiвлi фiнансовlтх iнвестицiй 

""iпаюru"" 
на дату укладення цих

угод.
lK нсових iнвестицiй на кiнець звiтного вигляда( им чином:

Ns Найменування eMiTeHTa Код
сдрпоу

кiлькiсть BapTicTb за
одиницо, грн.

Загальна справедлива
BapTicTb. тис. гDн.

1 Будмеханiзацiя ВАТ 32688485 з42 250 s))
2 ПРОФIТ ГРУП ДК ТОВ 344l3030 65,| 800,87 526,2

Всього б l8,4

Товариство мае на балансi ОВДП
загальна BapTicTb 664З6,9 тис. грн.

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни, кiлькiсть 227 ШТ.,

,щебiторська заборгованiсть компанiт носить характер поточнот з основним TepMiHoM ПогаrIIення
до 12 мiсяцiв.

Станом на 01.01.20 р. грошовi кошти компанii скJIадали 92764,9 тис. грн. та були представленi
наступними категорiями: поточнi рахунки в нацiональнiй ва-пютi 2013,7,"с. грr., поточнi рахунки
в iноземнiЙ валютi 7,7 тис. грн., депозитнi рахунки в нацiона.гlьнiй валютi 9074Ъ5 тис. грн.

СтаноМ на 01.01.2l р. грошовi коштИ компанiТ скJIад:rли 74зз1,2 тис. грн. та були
представленi насryпними категорiями: поточнi рахунки в нацiональнiй вшtютi lб56а,0 ,r.. фr.,
ПОТОЧНi РаХУНКИ В iНОЗеМНiй валютi 1383,3 тис. грн., депозитнi рахунки в нацiоншlьнiи валЪтi
56383,9 тис. грн.



3.5 <<Запаси>>

запаси компанii - це активи у виглядi матерiалiв, що призначенi ДlЯ ВИКОРИСТаННЯ У ПРОЦеСi

надання посJryг страхування. Запаси враховуються по собiвартостi придбання. Вибуггя запасiв

здiйснюсться за ".rодо" 
ФIФо. Бшlансова BapTicTb запасiв станом на 01.01.20 р. скпадirла

126З,3 тис.грн та станом на 01.01.2l р. cKJlruIa L096,6 тис, грн, Запаси представленi насryпними

категорiями:

Наймеrryвання показника На 01.01 .20 р. На 01.01.2l р.

Iншi запаси |26з,з l096,6

Всього 126з,з 1096,6

облiк запасiв вiдповiдае вимогам та критерiям визнання згiдно мсФз 2 <запаси>,

3.6 <<облiк забезпечення>>

облiк забезпеченrrя реryлюеться згiдно мсФЗ 37. У фiнансовiЙ звiтностi компанiЯ

забезпечення вiдображаJ no принциrry нарахування. yci зобов'язання компанiт можна

кпасифiкувати наступним чином:
- забезпеченЕя наступних затат та платежiв з витрат персонагry та страховшх BLITpaT;

- поточнi зобов'язання.

Поточнi зобов'язання компанiI дiляться на

Найменування пок€вника На 01.0l .20 р. На 01.01.2l р.

KopoTKocTpoKoBi кредити
банкiв

0,00 0,00

Поточна заборгованiсть за

товаDи. Dоботи. послуги
4245 4608

поточнi зобов'язання з за

розрахунками з бюджетом
2967 3688

Зобов'язання по оплатi працi з,l4 445

Розрахунки зi страхування 101 l66

Поточна кредиторська
заборгованiсть за стрiлховою

дiяльнiстю

l3387 зll42

Iншi поточнi зобов' язання 0 2|

Всього 210,14 40070

платежiв керiвництво компанiТ ввarка€ необхiдним за

по нарirхуванню резерву невикористаних вiдгryсток та

Розмiр резерву вiдгryсток станом на 01.01.21 р. за даними розрахункiв складае 1005,0 тис.грн.

f[ля забезпечення наступних виIUIат в Товариствi ведеться згiдно Haкilзy про облiкову

полiтику, облiк за статями <CTpaxoBi резерви>) та к.Щоля перестраховика в страхових резервах).

Вiдповiдно до ст. 31 зУ (ПРО Jrpu*y"u""r> та МСФЗ KCTpaxoBi контракти)) формувати TaKi

технiчнi резерви:
- резерв незаробленоТ премiТ з розрахунку 100О% загальноТ суми страхових IUIaTeжlB, що надlишли

методом 1/365;

- резерв зшIвлених, але невиIIлачених збиткiв;

,Що забезпечення насryпних витрат та

правилами МСФЗ вiднести зобов'язанrrя

резервiв за договорами страхування.



_ резерв виникJIи,аJIе не заявлених збиткiв (сума резерву вiдображаеться в бухгалтерському облiку

на пiдставi акryарних розрахункiв);
- р.r.р, *on"ru"i.O**oro.П по ОСI-ЩВ розраховуватlза методом ocTaHHix 4 звiтних кварталiв iз

застосуванЕям середнього коефiцiента збитковостi 0,2 . Вiдображати чей резерв в роздiлi ба,гlансу

кВласний капiтал>> шляхом видiлення частини прибугку;

- резерв катастроф.
частка перестраховика у вищевкaваних резервах формуеться ана-погiчно формуванню резервlв,

операчii по вхiдному i вихiдному перестрахуванню облiковувати за методом нарахування,

У 2О20 роцi компанiею розраховувirлися та нараховувttлися у бухгалтерському облiку згiдно з

законодавсiвом УкраiЪи *rасryЪ*ri види страховшх резервiв: резерв незароблених премiй, резерв

збиткiв, резерви збиткiв, якi виникгtr, -i не заJIвленi, резерв коливань збитковостi та резерв

катастроф.

обсяг страхових резервiв на початок та кiнець звiтного перiолу скпада€:

Найменування показника На 01.01.20 р. На 01.01.2l р.

Резерв незароблених
премiй

l19426,4 146l95,4

Резерв збиткiв l5183,3 259з6,9

Резерви збиткiв, якi
виникJIи, €UIe не заявленi

lз462,5 l0з09,0

Резерв коливань
збитковостi

0 0

Резерв катастроф 0 29,2

Всього |480,12,2 1 82470,5

резерв незаробленlтх премiй та доля перестраховика в цьому резервi розраховувалис{ в

звiтному роцi З урахуван}шм коефiцiснry 1,0 вiд суми надходжень стахових платежlв за yclMa

видами страхування.

резерв катастроф (catastrophe reserve) формуеться з метою здiйснення страхових виплат у

разi настано ,rрrролriо'*urч"rроф або значних промислових аварiй, внаслiдок яких буле завдано

збиткiв численним страховим об'оrч", та якщо настае потреба здiйснювати cTpaxoBi виплати в

сумах, що значно перевищують середнi розмiри збиткiв, узятi за основу_ пiд час розрахунку

"rpu*o"r* 
тарифiв. i*'розра*овано aKryapiiM Ю.В. Клименко (свiдоцтво J\ъ 01-0l8 вiд 19.11,20l5

р.).

згiдно законодавства, виникJIа необхiднiсть формувати резерви збиткiв, якi виникли, але не

заявленi. i* po.pu*oBaнo aкTyapieM Ю.В, Клименко (свiдоцтво N9 01-018 вiд 19.11.2015 р,),

методами <Борнхуггера_Фергюссонu (<БФ>), <лiнiйна комбiнацiя акryарних методiв> (dп()).

Резерв коливань збитковостi лорiвнюе 0.

.Щоля перестраховикiв у резервi незароблених премiй станом 01.01.2021 року

дорiвнюе l1898,5 тис. грн., на 01.01.2020 року скJIадае 15503,7 тис. грн.

.щоля перестраховикiв у резервах ao"i*i" та резервах збиткiв, якi виник-гlи, atле не заявленi

станоМ 01.01.20rl року лорiвНюе 7746,8 тис. грн., на 01.01.2020 року 57l3,5 скJIадае тис. грн.

тест про адекватнiсть страхових резервiв, достатнiх дlя наступних страхових виплат

зроблено та додасться до звiтностi.
викладене вище дозволя€ зробити висновок про досfirтнiсть страхових РеЗеРвiВ ДЛЯ НаСТУПНИХ

страхових виIшат.



Заробiтна плата, внески до пенсiйного фонду, щорiчнi вiдгryстки та лiкарнянi, премiальнi

нараховуютua" у,о"у перiодi, в якому надаються працiвникам компанiт. Компанiя не ма€ жоднLIх

заборгованостеЙ no u"-йi заробiтноi плати та BHecKiB до фондiв або платежiв до бюджету,

3.7 <Витратп по позикам)

Станом на 01.01.2l р. компанiя не мае поточних боргових зобов'язань за нарахованими

вiдсотками за кредитами та позиками.

3.8 <<Капiтшl компанЬ

СтаноМ на 01.01.202l р. капiта.п компанiТ скJIадае статугниЙ капiта.гl у розмiрi
100 000 тис. грн. Станом на 01.01.202l р. нерозподiлений прибугок Компанiт становить з696,0

тис. грн.
статугний капiтал е повнiстю сформованим та сплаченим грошовими коштами у

повному обсязi.

Роздiл 4 << Визнання доходiв та витрат>

доходи та витрати компанii вiдображаються вiдповiдно принципам нарахування на Дац
наданнJI вiдповiдноТ посJryги. ,Щохоли компанiI за 12 мiсяцiв 2020 р. скJIадаються iз заробленоi

премiТ у розмiрi 294з18;0 тис. грн., iнших операцiйних доходiв 14749,0 тис. грн. , iнших

бlrчп.ЙЙ дохЪдiв у розмiрi l3l3a,0 тис. грн.,iнших доходiь - 13'7'16,0 тис. грн. , дохiд вiд змiни

iнших страхових резервiв - 97358,0 тис. грн.

Ъrrраr, компанiI враховуютьсr вiдповiдно до вимог правил бухгалтерського облiку та

накщу ,rро обпi*ову полiтику за принципами нарахування та вiдповiдностi. .щля забезпечення

.-uдъrй звiтностi облiк витрат компанii вiдбувасться за використання paxyHkiB бухгалтерського

облiку кJIасу 9 кВитрати дiяльностi>>
За 12 мiсяЦiв 2020 року витрати компанii скJIадалися з страхових вlдшкодувань у cyмl

95693,0 тис. грн.' собiвартiсЪь реалiюваноТ про.ryКцiТ 4787,0 тис. грн., витратИ на збуг у cyMi

|6,725|,0 тис. грн., адмiнiстративнi витрати у cyMi з0062,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати -
||2172,0 тис. грн. , iншi витрати - 10l39,0 тис. грн.
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