
пояснювальна записка до звiтних даних страховика
ТДВ (СК <<Гардiан>>

за 1 пiврiччя 202t року.

Коротка характеристика страховика та його дiяльностi

пояснення щодо окремих показникiв промiжноi звiтностi.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА
компАНIя <ГАрДIАН) (надалi - Товариство) зареестровано 24 вересня 2007 рокуСвятошинською районною у MicTi Киевi державною адмiнiстрuЙ., (Свiдоцтво:
СеРiЯ А01 NЬ 246832 реестрацiйний номер I O72l02 0000 02l082;peccTpaTop ,щарчукI.M.). Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв товiриство з
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ - (СТРАХОВА КОМПАНUI(УкРФIНПоЛIС)) (iдентифiкацiйний код 35417298) вiд 10.01.2017 року вiдбулися
наступнi змiни:

- змiнено найменування
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (СТРАХОВА
<СК <Гардiан>;

Вiнницькiй
волинськiй

на ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
КОМПАНIЯ (ГАРДIАНD, скорочено: Т,ЩВ

- змiнено мiсце знЕlходження: 01032, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 96.
Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноi особи

12,01.2017 р, Jф l0721050021021082, приватний HoTapiyc Бородiна dnu.u Василiвна.
ТЩВ кСК кГарлiан> мае 21 зареестрованих вiдокремлених пiдроздiлiв у:

областi.;
областi;

1.Iдентцфiкацiйний код (еДРПОУ) з54|,l298
2.Повне наймувшrня украiЪською
мовою

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВ IДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА

КОМПАНIЯ кГАРДIАН>
3.Мiсцезнаходження 01032, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, буд.

96
поштовий iндекс 01032
телефон (044)3з3-37- 1 0
факс (044)333-37- l 0
E-mail office@grdn.com.ua

4. Органiзацiйно-правова форма Товариство з додатковою
вiдповiдальнiспо

5.Банкiвськi реквiзiти АБ кУкргазбанк> р/р
U л9 4з20 47 800000265 00743 5 8475 0,
мФо 320478

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

Генеральний директор - Берлiн BiKTop
михайлович

8.прiзвище та iнiцiали головного
бу<галтера

Храпська Надiя МиколаiЪна

9.Кiлькiсть штатних працiвникiв 252
l0.Кiлькiсть агент в-юридичних осiб 38
1 1.Кiлькiсть агент в-фiзичних осiб 1l4
l 2.Кiлькiсть працiвникiв 262



.Щнiпропетровський областi. ;

,Щонецькiй обпастi.;
Житомирськiй областi;
Запорiзькiй областi;
м. КиТв;

Львiвськiй областi;
Миколаiвськiй областi;
Одеськiй областi;
Полтавськiй областi;
Рiвненськiй областi;
Тернопiльскiй областi;
Черкаськiй областi;
Хмельницькiй обл.

Головний офiс Товариства знilходиться у м. КиiЪ по вул. Саrссаганського, 96.
Станом на 0|.07.202l року в Товариствi працювапо 252 штатних робiтника.
Управлiння Товариством здiйснюе Генеральний директор. Yci керiвники та провiднi
спецiшliсти мають вищу ocBiry.

Проанаlriзувавши звiтнiсть за lпiврiччя 2021 року, можна зробити висновок,
ЩО доля платежiв, якi надiЙшли вiд стрЕlхувtlльникiв-фiзичних осiб скJIала 8|,7 Уо
ЗtГilЛьнОi суми страхових платежiв. Що стосуеться видiв стрtIхування, то
прiоритетними були ОСЦПВВНТЗ (31,б% вiд загальноi срли страхових платежiв),
стрtlхування наземного транспорry (KpiM залiзничното) (6,2Yо вiд загальноi суlrли
Стрilхових платежiв),стрtжрання медичних витрат (35,ЗУо вiд зага.гrьноi суми
СЦ)аХОВИХ ПЛатеЖiв), страхування майна (2,9ОА вiд загальноi cylvrи стрЕlхових
ПЛаТеЖiв), страхування вiд нещасних випадкiв (4,4Уо вiд загальноТ срrи страхових
ПЛаТеЖiв), страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв
(За мiжнародними договорами) (7,4Yо вiд загальноi суми страхових платежiв).

облiк логоворiв страхування i вимог стрtlхувальникiв, щодо стра,ховоi
ВИПЛаТИ, ВИКОНУетЬся в Товариствi з застосуванням автоматизованоi системи облiку
1С Пiдпри€мство Форт.

Ана.пiз надходжень страхових платежiв за звiтний перiод, у порiвняннi з
1 пiврiччям 2020 року, наведено у таблицi Nч l

Таб. l,тис.грн.

Види страхування Сума страхових премiй, тис.
rDн

Прирiст
(збиток),
тис. грн1 пiврiччя

2020 року
1 пiврiччя
2021 року

.I|,обровiльне страхуван ня

Страхування вИ нещасних випадкiв t1664,7 t4526,7 2862,0
Страхування наземного трilнспорту (KpiM залiзничного) t2594,4 20453,7 7859,3
Страхування медичних витрат 27130,5 115853,6 8872з,1
Медичне стр€lхування (безперервне стр:Iхування здоров'я) 44L,9 з2L,2 -Lzo,7
Страхування здоров'я на випадок хвороби з859,1 7287,8 з428,7
Страхування вантажiв та багажу (вштажобагажу)

з5,8 308,0 272,2
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв ст"хiйних явищ з447,з 3891,0 44з,7
Страхування майна (iншого)

7l92,7 9з5з,8 2!6L,7
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншоi) ],],53,8 942,4 -21L,4



Страхування фiнансових ризикiв L74,0 75,8 -98,2
стра<ування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв нчвемного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 2909,2 5з79,7 2470,5

Стра,хування вiдповiдальноgгi власникiв водного транспорту
з8,0 3,0 -35,0

Страхування сiльськогосподарськоi продукцii 27,о 2346,о 2з19,0
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 0 3625,0 3625,0
Страхування залiзничного транспоDту 0 228,7 228,7
Страхування водного транспорту 76,5 18,1 -58,4

Всьоео 70744,з 184614,5 113870,2

Обов>>язкове страхyвання
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з65,0 з30,6 -з4,4
осцпввнтз 78900,з Lоз7з7,7 248з7,4
страхування цивiльноi вiдповiдальноgгi власникiв транспортних
засобiв (за мiхнародними договорами) 0 24255,4 24255,4

Страхування вйповiдальностi суб'скгiв перевезення BaHTaDKiB на
випадок настання негативних наслiдкiв 47,6 201,0 15з,4
Обов'язкове cTptIxyBaHE l цивiльноi вИповiдальностi суб'екгiв
господарюван}ul за шкоду, яка може буги заподiяна пожежап.rи та
аварiями на об'€кгах пiдвищеноi небезпеки, включtlючи
пожежовибухонебезпечнi об'екти та об'екти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести ло аварiй екологiчного i
санiтарно-епiдемiологiчного харакгеру

502,8 487,5 -15,з

Особиgге страхування працiвникiв вiдомчоi та сiльськоi пожежноТ
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин 469,6 277,7 -191,9

Страхування цивiльноi вiдповiдальносгi громадян УкраiЪи, що
мають у власноgгi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може буги заподiяна третiй особi або ii мйну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiеТ зброi

15t,1 з28,1 177,0

Авiацiйнс стр.Iхування цивiльноi авiацii
949,0 995,0 46,0

Стра,хування цивiльно-правовоi вИповйальноgгi приватного
HoTapiyca 4L,4 156,5 1t5,1
страхування предмета iпотеки вц ризикiв знищення, пошкодження
або псування 65,4 з9з,8 з28,4

страхування вiдповiдальностi за утилiзацiю (видалення)
небезпечних вiдходiв 0 6,0 6,0

Страхування майнових ризикiв при промисловiИ ротоОцi родо"rщ
нафти i газч 857,4 5з7,2 -з2о,2

Страхування цивiльноТ вИповiдальноgгi оператора ядерноi
установки за ядерну шкоду, яка може бут.и заподiяна внаслiдок
ядерного iнциденту. 0 11736,з 117з6,з

Bcbozo 82349,6 L43442,8 61093,2
Bcbozo 753093,9 328057,3 774963,4

За 1 пiврiччя 2021 року Товариством укJIадено 176з89 договорiв
обов'язкових видiв страхування та 4205зз з добровiльних видах стрЕlхування.

,щанi, наведенi у таблицi м 2, дозволяють зробити вiдноьний аналiз
прибугкоВостi та збитковоСтi окремих видiв страхування за 1 пiврiччя 202l року.

о

Ti
Вид страхування

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

942,4 159,7 782,7
Меди ч не страхува нiilбБйБрБ!ББ
страхування здоров'я) з21,,2 з9з,5 -72,з

осцпввнтз LOз7з7,7 45842,0 57895,7



Страхування здоров'я не випадок
7287,8 997,7 6290,1

Страхуванця вiд нечlасних випадкiв L4526,7 81з,8 !з772,9
Особисте страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi зз0,6 10,8 з19,8

Страхування медичних витрат 115853,6 з558,5 112295,1
Страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного) 2о45з,7 12з86,4 8067,з
Страхування L|B власникiв наземного
транспортч 5з79,7 530,5 4849,2
Страхування майна (iнчrого)

9з53,8 355з,0 580о,8
Gтрахування сiльськоrосподарськоТ
продукцiт 2з46,0 з9,3 2з06,7
Страхування фiнансових ризикiв 75,8 t,2 74,6
Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi
власникjв транспортних засобiв (за
мilкнародними доrоворами) 24255,4 75,7

24L79,7

Bcbozo 304864,4 68362,1 236502,3

УсьогО сума виплат страхових вiдшкодувань за звiтний перiод скJIала
68з62,| тис. грн., що скпадае 20,8 Yо вiдсуN{и отриманих страхових IIлатежiв за yciмa
видами страхування.

для забезпечення своечасних та в повному обсязi розрахункiв з
стрЕIхув{rльниками, формувалися cтpaxoBi резерви та здiйснювЕUIось, у необхiдних
випацкttх, перестрЕ}хування ризикiв. Сума платежiв, переданих у перестрt}хування за
1 пiврiччя 2021 року склzrла з7389,2 тис.грн. ,Щоля страхових платежiв,-переданих у
перестрахування по вiдношенню до отриманих страхових платежiв, скла-па 11,4oh.

за звiтний перiод Товариство отримало вiд перестрtlховикiв компенсацiю
частки стрulхових виплат на суIиу 81,54,2 тис. грн. У звiтному перiодi - l пiврiччi
2021 року у Товариствi вiдсугне перевищення частки страхових платежiв, належних
перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежiв, а також вiдсутне
перевищеНня часткИ страховиХ вiдшкодРань, компенсованиХ перестраХОВИКilIчIИ НаД
загальним обсягом страхових вiдшкодрань.

вибiр перестраховикiв з числа стiйких у фiнансовому планi дозволяе компанiт
розраховувати на своечаснiсть виплат.

Пояснення щодо формування страхових
перестраховика у страхових резервах.

резервiв та частки

.щля забезпечення наступних виплат в Товариствi ведеться згiдно HaIсiвy про
облiкову полiтику, облiк за статями <cTpaxoBi резърви> та кщоля перестраховика в
стрЕlхових резервах). CTpaxoBi резерви в поточному кварталi, а також частка
перестраховика формувt}лися згiдно внугрiшньоТ полiтики ТЩВ кСК кГардiан> з
формуванНя технiчних резервiв, затвердженоi наказом J,,lb 28 вiд 10.11.2020 р.вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 18.09.2018 Ns1638 та
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни кПро затвердження розрахунку РНП, який
застосовуеться до договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правовоi
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв> вiд 23.07.2008 р. ЛЪ OZt.

резерв незароблених премiй та частка перестраховика в технiчних резервах
розраховувilлися в звiтному кварталi з урахуванням коефiцiенту 1,0 вiд сум"
надходжень страхових платежiв за yciМa видами стрчrхування.

_ За 1 пiврiччя 202l року Товариством розраховувi}лися та нараховувалися у
бУ<ГаЛТеРСЬКОМУ Облiку згiдно з законодu"сrrо"-VкраiЪи ,u .ru"дuртами мсФз
наступнi види страховиХ резервiв: резерв незароблених премiй, реЪерв збиткiв,
розерви збиткiв, якi виникли, €UIе не заJIвленi, резерв коливань збитковосri ,u р.aaр"



Найменування покtвника На 01.01.2021 р. На 01.07.202l р.
Резерв незароблених
премiй

146195,4 l90580,2

резерв збиткiв 259з6,9 2|7|5,5
Резерви збиткiв, якi
виникJIи, але не заявленi

l0з09,0 |9l42,0

Резерв коливань
збитковостi

0 0

Резерв катастроф )q) 256,9

Всього 182470,5 2зl694.6

катастроф. Щодо Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд l8.09.2018 Nsl638 резерв
коливань збитковостi приймаеться рiвним нулю.

Обсяг стрЕrхових резервiв на початок та кiнець звiтного перiоду скJIадае:

Згiдно законодавства, виникJIа необхiднiсть формувати резерви збиткiв, якi
ВиниКпи, але не зulвленi. Ix розраховано aкTyapieM Ю.В. Клименко (свiдоцтво Nр 01-
018 вiд 19.1t.2015 р.) методом кБорнхугтера-Фергюссона) ((ФБ)), кЛiнiйна
комбiнацiя актуарних методiвD (dК>).

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'ектам, та якщо настае
пОтреба здiЙснювати cTpuжoBi виплати в сумах, що значно перевищують середнi
розмiри збиткiв, узятi за основу пiд час розрахунку стрilхових тарифiв. iх
розрrжовано aKTyapieM Ю.В. Клименко (свiдоцтво м 01-018 вiд 19.11.2015 р.).

Доля перестраховикiв у резервi незароблених премiй станом 01.07.202| року
дорiвнюе 18135,З тис. грн., на 01.01.202l року скJIадае l1898,5 тис. грн.

ДОля пересцаховикiв у резервах збиткiв та резервах збиткiв, якi виникли, EuIe
не зшIвленi станом 01.07.2021 року дорiвнюе 6411,9 тис. грн., на 01.01.2021 року
скJIадае 7746,8 тис. грн.

Сума 64l1,9 тис.грн. складаеться з наступних трьох компонентiв:
l. З аКтУарних оцiнок компенсацiй перестраховикiв за збитками, що виникJIи,

але не заявленi Страховику станом на звiтну дату;
2, З ОЧiкУваних розмiрiв компенсацiй перестрzlховикiв за збитками, що

заявленi, але не виплаченi Страховиком станом на звiтну дату;
3. Частин виплат, що вже сплаченi Страховиком, аJIе ще не компенсованi

перестраховиками станом на звiтну лату.
тест про адекватнiсть страхових резервiв, достатнiх для наступних

стрЕlхових виплат зроблено 20.07 .202|р. станом на 01.07.2021 р.
викладене вище дозволяе зробити висновок про достатнiсть страхових

резервiв для наступних страхових виплат.

пояснення щодо методiв, що застосовуються Товариетвом при
проведеннi перевiрки страхових зобовrязань страховика.

проведення тесту на адекватнiсть страхових зобов'язань компанii станом на
0|.07.202l р.здiйснено aKryapieM Ю.В.Клименко (свiдоцтво М 01-0l8 вiд
19.11.2015р.).

ЗГiДНО З ВИМОГаМи пУнкту 15 МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти) стрirховик
повинеН на кожнУ звiтнУ лату оцiнЮвати адекватнiсть cBoix стрчtхових зобов'язань,



використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх pyxiB грошових коштiв за
страховими контрактап,Iи. Якщо ця оцiнка покЕвуе, що балансова BapтicTb його
стрtIхових зобов'язань за вирzrхуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних
витрат та вiдповiдних нематерiальних акгивiв, е неадекватною в koHTekcTi
розрахункових покil}никiв майбугнiх pyxiB грошових коштiв, нестачу необхiдно
повнiстю визнавати у звiтi про прибрки та збитки.

ДЛЯ Оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест)
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗаГzшьноприЙнятi aKTyapHi м9тоди, методи математичного
МОДеЛЮВЕlННЯ КОМбiнованоi збитковостi, Teopii випадкових процесiв, методи Teopii
ймовiрностей та математичноi статистики.

щля оцiнювання ацекватностi резервiв збиткiв (що виникли, ЕuIе незаявленi та
збиткiв, що зzulвленi, але не врегульованi) використовуються методи математичноi
статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та TaN,I, де е достатнiй для
аналiзу обсяг даних, akTyapHi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на
аналiзi трикугникiв розвитку страхових виплат. Для тих видiв страхування, де
резерви збиткiв, що виникли, ЕUIе не заrlвленi таlабо резервiв збитки, що зiцвленi, але
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 виникли та не зtulвленi, не виявлено.
Резерв незароблених премiй сформовано в адекватному обсязi.

розмiр сформованих страхових резервiв та розмiр страхових резервiв з
урахуванням тесту адекватностi зобов'язань наведено у звiтi акryарiя.

Резерв катастроф з обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi
оператора ядерноi установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок
ядерного iнциденту, та за укладеними договорами перестрахування, визначаеться на
ocHoBi даних за ocTaHHi 24 звiтнi квартали (розрахунковий перiод) за такою
формулою:

рк: 0,5 * (зсп - Фв - (Rв//& - лвNS// - 1вNл-,

де ЗСП - зароблена страхова премiя протягом розрахункового перiоду;

ФВ - фактичнi виплати - вимоги, якi врегульовано протягом розрахункового
перiоду шляхом здiйснення стрtlхових виплат, - як Ti, що фактйчнЬ виплаченi
стрtlховиком, так й Ti, що облiковуються у страховика як його кредиторська
заборгованiсть за страховими виплатами у розрахунковому перiодi;

RBi/,Sn RВN& - резерв зЕlявлених, uUIе не виплачених збиткiв на початок i кiнець
розрЕlхункового перiоду;

1вNл* - резерв збиткiв, якi виникли, але не зffIвленi на кiнець розрахункового
перiоду.

якщо розрахований розмiр резерву катастроф набирае вiд'емного значення,
резерв катастроф за таким видом страхувЕlння вважаеться рiвним нулю.

_ У разi анулювання Страховику лiцензii на провадження дiяльностi з
обов'язкового стрitхування цивiльноi вiдповiда.тrьностi оператора ядерноi установки
за ядерну шкоду, яка може буги заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, та виходу
страховика з Ядерного страхового пулу, Страховик продовжуе розраховрати резерв



катастроф у порядку, визначеному цим пунктом, до звiтноi дати, на яку розрtlхункове
значення розмiру резерву катастроф дорiвнюватиме нулю.

Пояснення щодо перевищення частки страхових платежiв, налеясних
перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежiв, отриманих за

звiтний перiод, а також щодо перевищення частки страхових виплат
(вiдшкодувань), кOмпенсOваних перестрахOвиками, над загальним 0бсягOм

сплачених страхових виплат (вiдшкодувань).

Станом на 01.07.2021р. у дiяльностi Товариства не вiдбувалось перевищенЕя
частки страхових платежiв, належних перестраховикчlшl, над зЕtгальним обсягом
сц)ЕIхових платежiв.

Перевищення частки страхових виплат
перестраховикЕlп.lи, над загальним обсягом
(вiдшкодувань) не вiдбувалось.

(вiдшкодувань), компенсованих
сплачених страхових виплат

пояснення щодо отримання Товариством кредитiв та iнших позик (у
разi такого отримання) протягом 1 пiврiччя 2021 року, у тому числi поворотноi
фiнансовоi допомоги

Станом на 01 .07.202| року в Товариствi кредити та iншi позики вiдсутнi.

пояснення щодо наданих Товариством позик, фiнансових допомог за
1 пiврiччя 2021 року, у тому числi: iнформацiя про юридичних таlабо фiзичнихосiб, яким надано позики/допомоry, реквiзити вiдповiдних договорiв ýгол),
TepMiH, на який виданi позики/допомоги, стан погашення таких позик/Ъо.rйо..-

Протягом 1 пiврiччя 202| р Товариством не надавалися позики та фiнансовi
допомоги.

пояснення щодо наявностi обмежень щодо володiння активами за
1 пiврiччя 2021 року, у тому числi: iнформацiя про активи, що перебувають пiд
обтяженням, вид такого обтяження, TepMiH обтяясЪння.

Товариство 13 жовтня 2020 року укJIало договiр про спiвробiтництво мiж
об'еднанням <ядерний страховий пул> щодо оргънiзацiт та впровадження
стрtlхування у сферi використання ядерноi енергii. У вiдповiдностi з цим договором,
товариство повинно здiйснити фiнансове забеiпечення виконання своiх зобов'язань
перед Пулом. На 01 .07.2021 року ср{а забезпечення скJIала l8l30,5 тис. грн., кошти
розмiщенi в АТ Правекс Банк, код е,щрПоу 143б0920 . При припиненнi членства
страховика в Пулi розмiр фiнансового забезпечення зберiгаеться до закiнчення
останнього строку дii укладених договорiв страхування та перестрахування, а потiм
його розмiр кожний наступний piK зменшуеriс" рiвними частинаN,lи протягом п'яти
poKiB, за винятком частки Страховика у cpti збиткiв членiв Пулу.

розкриття iнформацii про потенцiйнi зобов'язання.

СТаНОМ На 01.07.2021 РОкУ компанiя не мае зобов'язань, що пов'язанi
розглядом судових справ, у яких компанiя е rIасником.

потенцiйних податкових зобов'язань компанiя не мае.
зобов'язань з капiтальних вкJIадень компанiя не мас.
зобов'язань за безвiдкличними позабалансовими гарантiями компанiя не мае.



Пояснення щодо операцiй з активами, якi мали мiсце у звiтному перiолi
та призвели до змiни обсягiв таlабо структури акгивiв Товариства на 10 i бiльше
вiдсоткiв вiд загальноi BapTocTi активiв станом на 01.07.2021 р., у тому числi:
ВИД (СУТЬ), мета здiйснення операцii, обсяги операцii, реквiзити та предмет
вiдповiдного договору (угоди) та контрагентiв.

в звiтному перiодi не було операцiй з активаIч{и, що призвели до змiни обсягiв
таlабо структури активiв Товариства на l0 i бiльше вiдсоткiв вiд загапьноi BapTocTi
активiв.

Коригування звiтностi

наявнiсть судових позовiв щодо вцконання Товариством зобов'язань за
договорами страхування (перестрахування).

судовi позови щодо виконання Товариством зобов'язань за договорtlil,rи
стрttхувtlння (перестрахування) вiдсутнi.

Iнформачiя щодо особи, яка здiйснюваJIа aкTyapHi розрахункtл.

AKryapHi розрilхунки здiйснила актуарiй Ю.В. Клименко (свiдоцтво Ns 01-
018 вiд 19.11.2015 р.

розкриття iнформацiт щодо показцикiв рiчноi звiтностi.

1. Забезпечення безперервностi дiяльностi.

Товариство е страховиком за законодчlвством Украihи та здiйснюе добровiльнi
та обов'язковi види страхування.

валютою звiтностi е гривня. Звiтнiсть представлена в тисячах гривень.
щiйсна фiнансова звiтнiсть е звiтнiстю за мiжнародними стандартап{и звiтностi

(мсФз).
Моментом затвердження звiту за перiод ввtDкати дату пiдписшtня звiry

генеральним директором.
рiшення Товариства з питань облiковоi полiтики приймшоться виходячи з

того, що дiяльнiсть Товариства буле продовжено та Товариство не мае HaMipy та
необхiдностi самолiквiдуватися або скорочувати сuою дi"rrьнiсть. Принципи та
засоби ведення букгаrrтерського облiку в Товариствi застосо"уюr"." стабiльно,
послiдовно: вiд одного звiтного перiоду до iншого.

. У звiтному перiодi, бухгалтерськiй облiк в Товариствi здiйснювався
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро бр<га-тlтерський облiк ,u фi"u""ову звiтнiсть в
УкраiЪi.



2. Корпоративне управлiння.

Внутрiшня органiзацiйна струкгура Товариства.

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

товариство за органiзацiйно - правовою формою с товариством з додатковою
вiдповiдальнiстю. Система управлiння Товариством побудована у вiдповiдностi до
законодавства Украiни. Система вiдносин, яка визнача€ правила та процедури
прийнятгЯ 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.

Товариства е Зага.гlьнi Збори учасникiв

Виконавчим органом товариства е ,Щирекцiя, яку очолюе Генершьний
директор.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюс
ревiзiйна комiсiя.

Посадовими особами органiв Товариства е Голова та члени Ревiзiйноi KoMicii,
Генершlьний директор. Посадовi особи органiв Товариства вiдповiдають за заподiяну
ними Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

в Товариствi можуть бути cTBopeHi додатково iншi посiiйнi або тимчасовi
органи управлiння. Вони дiють в межах повноважень, Еаданих Тм Загальними
зборами уrасникiв Товариства, не можуть представJuIти Товариство i дiють лише
через Генерального.щиректора або iнших посадових осiб Товар"ъr"а.

Ущrпiшrl
lpD@lrlql
rбкьrхrfrоrою
сrрrуurвr

Yщшdцl
rlппфlш@
мвврьпФ



Учасники Товарисгва.

вiдповiдно до чинного законодавства та статугу Товариства, учаOники
Товариства мають прtlво:

' брати rIасть в управлiннi справапли Товариства в порядку, визIIаченому
Статутом;

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

Право на отримання частки
у"rасникiв, мЕlють право особи, якi е
виплат частки прибугку.

прибутку, пропорцiйно частцi кожного з

}пrасникап.rи Товариства на початок строку

Учасники Товариствап,IЕlють право одержувати iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, знайомитись з рiчними балансаlчtи, звiта},fи, протоколаIчtи зборiв.

УЧаСниКи Товариства мають iншi права, передбаченi чинним законодавством,
цим Статугом та внугрiшнiми докр{ентап{и Товариства.

Учасники Товариства зобов'язанi :

о ДОТриМуватись установчих докуп{ентiв, виконувати рiшення Зборiв та iнших
органiв управлiння Товариства;

о виконрати своi обов'язки перед Товариством, в тому числi пов'язанi з
майновою уIастю, а також вносити вкJIади у розмiрi, порядку та засобами,
передбаченими цим Статугом;

о не розголошувати комершiйну таемницю та iншу iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства, яка мае конфiденцiйний характер.

УчасникИ ТоваристВа несутЬ такоЖ iншi обоВ'язки, якщо вони передбаченi
чинним законодавством Укратни, цим Статугом та внугрiшнiми докуп{ентами
Товариства.

Структура статутного капiталу Товариства
станом на 01.07.2021 р.

Учасник Розмiр частки у
статутному капiталi,

гDн.

Розмiр частки у
статутному капiталi,

вiдсоткiвТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВЦПОВЦЛЛЬНIСТЮ <НЕЗАЛЕЖНЕ
РЕкРУТингоВЕ дГЕНстВо>, що € юридичною
особою, зареестрованою Ресстрачiйною службою
Головного управлiння юстицii у мiсгi Кисвi 17.02.2014
року, Nel 068 l02 0000 0358З6, iлентифiкацiйний код
юридичноi особи 39100413, що розташоване за адресою:
03083, м.КиТв, вул. Червонопрапорна" буд.42, офiс l0

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

дев'яносто BiciM тисяч)

99,998О/о

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВrДАЛЬНIСТЮ dЦВЕСТ_ЕнТЕРПРАЙС>, що€ юридичною особою, заре€строване Реестрацiйною
службою Головного управлiння юgгицii у MicTi Кисвi l0
лютого 2014 року Nq l 068 l02 0000 О35796,
iдентифiкацiЙний коД юридичноi особи 39089442, що
розташоване за адресою: 03083, MicTo КиТв, вулиця
Червонопрапорнц будинок 42, офiс l0

l 000,00 (Однатисяча) 0,001%

KopiHeHKo Олександр Павлович, який про*ивае за
адресою: мiсго Киiв, вулиця AxMaToBoi', булинок 13л,
квартира l, паспорт ЕЕ 825585, виданий Тернопiльським
мв умвС УкраiЪи в Тсрнопiльськiй областi 08 травня
2003 року, реесграuiйний номер облiковоi картки платника
податкiв 3 l5940l076

l 000,00 (Олнатисяча) 0,00l%



Структура власностi

Кiнцевими вигодоодержувачап{и (контролерами) Товариства
постiйного(код еДРПоУ - з5417298) е: Ар},нас Шикшта (.Arunas Siksta) ,ацреса

мiсця проживання Скиба

Збори Учасникiв Товариства.

збори учасникiв Товариства е вищим органом управлiння Товариства. Вони
скJIадаються з rlасникiв Товариства або призначених ними представникiв.

представники уrасникiв можуть бути постiйними або призначеними на
певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Зборах,
сповiстивши про це iнших расникiв. Учасник Товариства вправi передати bBoi
повноваження на зборах iншому учаснику або представниковi iншого 1"rасника.

учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру ix часток устатутному капiта.тli Товариства.
.що виключноi компетенцii Зборiв учасникiв Товариства входить:
а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його

планiв та звiтiв про ix виконання;
б) утворення, реорганiзацiя i лiквiдацiя лочiрнiх пiдприемств, фiлiй та

представництв, затвердження cTaTyTiB та положень про них;
в) затвердження правил процедури та iнших внугрiшнiх докрлентiв

Товариства, визначення його внугрiшньоi структури;
г) прийнятгя_ рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначеннrI

лiквiдацiйноi KoMicii, затвердження лiквiдацiйного ба_гrансу;
г) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника;
л) обрання та вiдкликання виконавчого органу, визначенЕя форм контролю за

дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень контрольних
органiв;

Товариство з додатковою вiдповiдальнiсть
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е) затвердження рiчних резупьтатiв дiяльностi Товариства, вкJIючаючи його
дочiрнi пiдприемства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйноi KoMicii, порядку
розподiлУ прибугку, строкУ та порядКу виплати частки прибугку (дивiдендiв),
визначення порядку покриття збиткiв;

е) Винесення рiшень про притягнення до майновоi вiдповiдаllьностi посадових
осiб Товариства;

ж) встановлення розмiру, форми i порядку внесення додаткових вкладiв;
з) визначення р{ов оплати працi посадових осiб Товариства та його дочiрнiх

пiдприемств, фiлiй та представництв;
i) прийнятгя rIасника у Товариство;
i) виключення )ласника з Товариства;
й) змiна розмiру статутного капiтапу;
к) надання згоди Генерапьному директору Товариства вiдчужувати, набувати

абО iншим чином розпоряджатись або набувати право користування, розпорядження,
вiдчуження на вiдповiднiй правовiй пiдставi майном, майновими та немайновими
ПРаВаN,Iи, У тому числi але не обмежуючись - tжтивitl\{и, цiнними паперап{и,
корпоративними правап.lи, часткЕtми 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 укJIадення договорiв страхування та
ПеРеСТРаХУвання), сума яких перевищуе 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00
копiйок) гривень.

З питань, що зшначенi в пунктЕlх "о", "i", "й" та "л" рiшення вважаеться
прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш
як 50 вiдсотками вiд загальноi кiлькостi голосiв учасникiв Товариства.

рiшення зборiв уrасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв, що
становитЬ бiльше нiж 50 вiдсоткiВ голосiВ учасникiв, якi беругь участь у Зборах,
щодо:

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

вiдсоткiв майна Товариства.

Скликання Зборiв учасникiв та Тх правомочнiсть.

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

генеральний директор Товариства визначае мiсце проведення зборiв, порядок
денний. При цьому BiH приймае вiд уrасникiв письмовi пропозицiТ щодо додаткових
питань, якi необхiдно вкJIючити до порядку денного.

Про проведення Зборiв товариства rIасники повiдомляються персонально за
ДОПОМОГОЮ ПОШIТОВОГО абО фаКСимiльного зв'язку, або по телефону. У повiдомленнi
зазначаються час i мiсце проведення зборiв та порядок денний. Повiдомлення
повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до скJIикання Зборiв. Будь-хто з
учасникiв Товариства вправi вимагати розгJIяду питання на збора< учасникiв за
умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не
пiзнiш як за 7 днiв до скJIикання Зборiв rIасникап{ товариства повинна бри надана
можливiсТь ознайомитися з докр(ент€Iми, внесеними до порядкУ денного зборiв. З
питань, не вкJIючених до порядку денного, рiшення можуть 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 скJIикtlються Генеральним директором Товариства при

HMBHocTi таких обставин:

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

- з iнiцiативи Генерального директора, Ревiзiйноi KoMicii або у-,rасникiв, в
порядку, передбаченому Законом УкраiЪи "Про господарськi товариства'l;

- виникнення загрози значного скорочення статугного капiталу; сутгеве

порушення iHTepeciB Товариства.

Учасники Товариств8, що володiють у сукупностi бiльш як 20 вiдсотками
гОлосiв, мають прtlво вим€гати скJIикання позачергових Зборiв учасникiв у буль-який
час i з будь-якого приводу, що стосуеться дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25
днiв ГенеральниЙ директор Товариства не виконав зазначеноТ вимоги, вони вправi
саrrлi скликати Збори 1"rасникiв.

Рiшення Зборiв уrасникiв з питчlнь, якi не потребують суттевого обговорення,
може бути приЙняте методом опитування. При цьому виконtlння процедури
ОпитУвzIння забезпечуеться Генера_гtьним директором. У цьому випадку проект
Рiшення або питання 'дJIя голосування надсилаеться уrасникаtrл, якi повиннi у
ПиСьмовiЙ формi сповiстити щодо нього свою др{ку. Протягом l0 днiв з моменту
ОДерж.lння повiдомлення вiд останнього )часника голосування (опитрання) Bci
УЧаСНики повиннi буги проiнформованi Генершьним директором про прийнятгя
РiШеНня. Рiшення пiдписуеться Головою зборiв останнього скJIикання та Секретарем.

Протоколи та рiшення Зборiв пiдписуються Головою зборiв та секретарем i
пiсля закiнчення зборiв передilються на збереження до виконtlвчого органу.
ПРОтоколи та рiшення повиннi мати порядковий номер, ix сторiнки повиннi буги
ПPoHYI!{epoBaHi, прошитi та пiдписанi Головою зборiв та секретарем. Буль-який
УЧаСник Мас право отримати рiшення Зборiв, а також виписку з протоколу вiдносно
Своеi особи. Виписки з протоколу та копii рiшень завiряються печаткою Товариства
та пiдписуються ГенерЕtльним директором Товариства.

ревiзiйна комiсiя.

КОнтроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснюе Ревiзiйна
комiсiя, Що Утворюеться Зборами учасникiв з ix числа в кiлькостi 3-х осiб.

Генеральний директор не може буги членом РевiзiйноТ KoMicii.

Ревiзiйна комiсiя в своiй дiяльностi керуеться законодавством УкраiЪи,
установчимИ документtlIчIИ ТоваристВа та внутрiшнiми регламентуючими
докуN{ентами. Ревiзiйна комiсiя мае право залучать до перевiрок експертнi та
аудиторськi органiзацiТ.

перевiрка дiяльностi виконавчого органу Товариства проводиться Ревiзiйною
комiсiею за дорrIенням Зборiв, з власноi iнiцiативи або на вимоry учасникiв
Товариства.

Ревiзiйна комiсiя може вимагати вiд посадових осiб Товариства надання iй
Bcix необхiдних локументiв для проведення перевiрки, а також особистих письмових
пояснень. Якщо посадова особа вiдмовляеться надати необхiднi документи або вони
Ее можугь бути наданi з вини цiеi посадовоi особи, то про це Ревiзiйною комiсiею
скJIадасться акт. Якщо посадова особа вiдмовляеться вiд надання особистих
письмових пояснень, то про це також скJIадаеться акт.

Ревiзiйна комiсiя за результатап,Iи перевiрок доповiдае Зборам, а при
необхiднОстi за власноi iнiцiативИ скликае позачергоВi Збори, згiдно цьою Статугу.



Ревiзiйна комiсiя скJIадае висновки по рiчних звiтах та бапrансах Товариства.
БеЗ висновку Ревiзiйноi KoMicii Збори не мають права затверджувати балаrrс
Товариства.

Ревiзiйна комiсiя за власною iнiцiативою скJIикае позачерговi Збори
Товариства, якщо вона виявить в процесi перевiрок icToTHi порушення iнTepeciB
Товариства або зловживtlння посадових осiб Товариства.

Повноваження Ревiзiйноi KoMicii закiнчуtоться пiсля завершенЕя строку ii
повновЕDкень, якщо такий встановлено, або у разi, якщо буде прийняте рiшення
Зборiв про переобраЕня всього ii складу.

Виконавчий орган.

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

ЧЛеНаМи.Щирекцii Mollgrтb бути особи, якi не е учасникЕlп,lи Товариства.

ЧЛеНИ .Щирекuii дiють на пiдставi KoHTpaKTiB укладених з Товариством.

,,щирекцiя вирiшуе yci питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що
належать до викJIючноi компетенцii Зборiв учасникiв. Збори 1^rасникiв товариства
можуть винести рiшення про передачу частини повновФкень, що нЕшежать iм, до
компетенцii Дирекцii.

.ЩИРеКЦiя пiдзвiтна Зборам уlасникiв i органiзуе виконання ix рiшень.

,щирекцiя дiе вiд iMeHi Товариства в межах, встановлених чинним
законодавством Украiни 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 диреlсгор.

генеральний директор е вищою посадовою особою Товариства. Генершrьним
директором може буrи як rIасник Товариства, т€к i особа, яка не е rIасником.

генерапьний дшректор вирiшус Bci питання дiяльностi Товариства, за
винятком тих, що належать до викJIючноi компетенцii Зборiв уrасникiв. Збори cBoiM
рiшенням можуть передати частину cBoix повноважень ГенЪральному директЬровi.

генеральний директор пiдзвiтний Зборам уrасникiв i органiзуе виконання ix
рiшень.

генеральний директор дiе вiд iMeHi Товариства в межах, встановлених
законом та цим Статугом.

,.Що компетенцiI Генерrrльного директора вiдносяться :

а) органiзацiя виконання рiшень Зборiв }^rасникiв;

б) розгляд результатiв господарськот дiяльностi Товариства за звiтний перiод
(мiсяць, квартал, piK);

в) розгляд результатiв роботи окремих пiдроздiлiв Товариства та ix
керiвництва з прийняттям вiдповiдних рiшенi за результатап{и;



г) представництво без довiреностi Товариства перед третiми особап.tи,

державними оргtшtlпdи, судовими iнстанцiями;

r) формування порядку денного Зборiв учасникiв, зберiгання Bcix. рiшень
Зборiв та протоколiв, надання учасникЕll\,l виписок з протоколiв та копiй рiшень, що
стосуються цього уIасника;

Д) розгJIяд та затвердження документiв, що реглап{ентують дiяльнiсть
Товариства (в межах компетенцi);

е) вирiшення питань про можливiсть надання учасникап,r Товариства
безвiдсотковиХ позик, за умовИ погодженнЯ ii надання Загапьними зборами
учасникiв Товариства;

Ж) виЗначення порядку виплати rlасникап,r частини прибугку в натурtlльному
таlабо грошовому виглядi;

З) iНшi питання за винятком тих, що входять до виключноi компетенцii iнших
органiв та посадових осiб Товариства.

Генера.tlьний директор без довiреностi представляе iнтереси Товариства в
держЕtвних органах, судових iнстанцiях та перед третiми особами. Генеральний
дирекгор дiе в межах cBoix повновiDкень, визначених законодЕlвством та цим
Статугом. Bci угоди, укJIаденi Генерапьним директором з перевищенням своiх
повноважень створюють, змiнюють або вiдмiняють цивiльнi права та обов'язки дJUI
Товариства лише в тому разi, коли цi угоди, були затвердженi Зборами.

Якщо виконtlння Генеральним директором деяких повновalкень потребуе
згiдно зi Статугом затвердження чи погодження Загальних зборiв Учасникiв
товариства, генеральний директор зобов'язаний скJIикати Загапьнi збори Учасникiв
Товариства щодо проведення необхiдних процедур та не мае права на вчинення дiй,
якi потребують затвердження або погодження Загальними збора"пли Учасникiв
товариства до отримання такого затвердження або погодження.

Генеральний директор мае право:

а) розпоряджатись майном Товариства в межах його компетенцii;

б) без отримання згоди Зага.пьних 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 укпадати
договори страхувtlння та перестрахування на будь-яку суму;

в) видавати накази 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 трудовi договори, призначати керiвникiв пiдроздiлiв, займатись
комплектацiею кадрового скJIаду Товариства в межtж своеi компеiенцii;

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 працiвниками його вимог,
посадових iнструкuiй, штатних розкладiв, Статру або чинного зrжонодавства
вживати зtlходи, передбаченi Кодексом Законiв про працю Украни та iншими
нормативними iштilп{и



з) лише за умови отримzlння згоди Загаlrьних зборiв Учасникiв Товариства
ВiДЧУЖУвати, набувати або iншим чином розпоряджатись або набувати право
користрання, розпорядження, вiдчуження на вiдповiднiй правовiй пiдставi майном,
МЙнОвими та немайновими прtlвttпdи, у тому числi але не обмежуючись - активЕtl\dи,
Цiнними паперilп,lи, корпоративними праваil{и, часткilп{и у статугних капiта.тlа<
товариств, акцiями.

Генерапьний директор зобов'язаний :

а) органiзовувати, забезпечувати та виконувати рiшення Зборiв Товариства;

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

в) ефективно упрЕlвJIяти майном та фiнансами Товариства;

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

r) розробляти та виконувати соцiа.тlьнi програлли в Товариствi;

Д) ОРГаНiЗОВУВати введення процресивних форм i методiв господарюваннц

забезпечувати пiдвищення технiчного рiвня виробництва;

е) забезпечувати працiвникап,r нормальнi, безпечнi уruови працi;

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

Повноваження Генерttпьного директора починilють дiяти з моменту прийняття
Збораlли рiшення про його обрання та закiнчуються в момент прийняття рiшЪння про
обрання нового Генерального директора.

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

загшlьний розмiр BHeckiB Товариства до статугних капiталiв iнших установ, у
тому числi фiнансових установах, iнших стрtlховиках наведено в Табл. 3.

Табл.3

.щанi про цiннi паперпl Що зпаходяться у власностi Товарпства станом на
01.07.2021 р.

Товариство мае незначний вiдсоток в статугному капiталi eMiTeHTiB.

Товариство мае на багrансi овдП MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, кiлькiсть
2t94 пт, загальна BapTicTb 6|66З,9 тис. грн.

Jф Найменування
eMiTeHTa цiнних

паперiв

Код
едрпоу

номiнальна
вартiсгь
цiнного

паперу, грн.

Балансова
вартiсгь
цiнного
паперу,

гDн.

кiлькigгь
цiнних

паперiв,
шт.

Бшlансова
BapTicTb

iнвестицiй,
грн.

О/о вiд
статугного

фощу
eMiTeHTa

l ТОВ (ДК
кПРоФIТ
ГРУП))

з44 l зOз0 l000,00 800,87 65,7 526 170,00

2 вАт
кБудмеханiзацiя>

0,25 0,2,7 з42 250 92 250, 00 0,1|72

у
618420.00



наявнiсть у страховика дочiрнiх пiдприемств та i.х перелiк.

.Щочiрнi пiдrриемства вiдсутнi.

IНфОрмацiя щодо виконання особамиr що € засновниками (учасниками)
товариства, зобов'язань щодо формування капiталу ТOвариства.

Статугний капiтал Товариства сttлачений повнiстю.
СтатугниЙ капiтаЛ ТоваристВа станоМ на 01.07.2021 р. лорiвнюе l00 000,0 тис. грн.

та е повнiстю сIUIаченим.
СтатугниЙ капiта-тl ТоваристВа сформований У вiдповiдноСтi до ст. 30 розлiлу III

11ТОrrУ УКРаiЪи <Про страхування) в повному обсязi та станом на 01.07.2021 року скJIа,дае
l00 000,0 тис. грн., що еквiвалентно 3095,8 тис. евро, що в свою черry перевицry€ норму
закона Украiъи кпро страхування)), яка вимагае для страховикqщо займасться видами
страхування iншими, нiж страхУвання життя мати стат)Дний капiтал у розмiрi l 000, 0 тис.
евро.

Учасниками (засновниками) Товариства станом на 01.07.202l р. е фiзична та двi
юридичнi особи.

Налеяснiсть страховика ло фiнансових груп.

Товариство не е учасником фiнансових груп.

Система управлiння ризикамп.

Згiдно з вимогtlми розпорядження Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 року
Ns295 та вiД 13.02.2014 року }Ф486 Товариство запровадило систему y.rpuuoi"""
ризикalпdи.

Система управлiння ризикап,lи спрямована на виявлення ризику за ylacTi
працiвникiв-експертiв, що здiйснюватимугь оцiнку ризикiв no оarо"rr* ,r*р***
дiяльностi Товариства та бiзнес-процесах; звiryванняперед Генеральним директором
Товариства про результати оцiнки ризикiв; допомога KepiBHoMy Ъкладу Товариства уприйнятгi рiшення щодо реагування на конкретний ризик; монiторинг виконанIUI
рiшень щодо управлiння ри3иком та переоцiнка ризику дIя наступного цикJIу оцiнки
ризику.

Вiдповiда_тlьнiсть за стратегiю управлiння ризикап{и покJIадено Еа керiвний
склад Товариства.

Управлiння капiталом.

Рiшення щодо розподiлу нерозподiленого прибугку приймаеться зzгtlпьЕими
ЗбОраrrли 1.часникiв Товариства.

Внутрiшнiй аулит Товариства.

внугрiшнiй аудит в Товариствi здiйснюеться окремо визначеною посадовою
особою - внугрiшнiм аулитором : Шрлакова Наталя Володимирiвна.

Внутрiшнiй аудитор пiдпорядковуеться Загальним збораrr.r учасникiв
Товариства.

На протязi 1 пiврiччя 2021 року функцiонування системи внугрiшнього
аудиту Товариства РеГЛЕlI\,Iентувалось документЕlми, що розробленi вiдпоЪiдно до
зЕlконодавчих вимог, а caNIe Положенням про службу внутрiшнього аудиту
,затвердженим Загальними зборами уlасникiв Товариства, Протокол Ns7 вiд
]1-.|O.ZOt+e. Обрання внугрirпнього аудитора затверджено протоколом Ns13 вiд
06.08.2020р.



Iнша звiтнiсть.
Товариство не входить до скJIаду фiнансовоТ групи.

Iнформацiя щодо подiй пiсля дати балансу.

За 1 пiврiччя 2021 року не вiдбува_гrось подiй мiж датою скJIадання балансу
затвердження вiдповiдним органом Товариства фiнансовоТ звiтностiта датою затвердження вlдповiдним органом Товариства фiнансовоi звiтностi

пiдготовленоi для оприлюднення, якi могли мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
страховика.

Iнша iнформацiя: iпформацiя щодо дотриманЕя страховиком
нОрмативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,

прибутковостi, якостi аrсгивiв та ризиковостi операцiй

Норматив платоспромоэкностi та достатностi капiталу сума
ПРИЙнятних активiв, яка на буль - яку дату мае бути не меншою нормативного обсягу
активiв, що визначаеться як бiльша з таких величин:
З+к, або З+НЗП.
} цаrтr9му випаДКУ:
З+К буле дорiвнюватись :262746 (2З2S7S + 29868) + З0000 :292746,0 тис. грн
З+НЗП буле лорiвнюватись: 262746 (2З2S7S + 29868) + 922|3,2 = 354959,2 тис. Грн.

Вiдповiдно до Розпорядження НацкомфiнпосJryг з ср{ою прийнятних aKTiBiB
булемо порiвнювати бiльшу з розрахованих cyl{, а сап{е з 354959,2 тис. грн.

Сума прийнятних aKTiBiB скJIадасться з:
Грошовi кошти на поточному рахунку -
Банкiвсi вкJIади -
Заrrишок коштiв у чентралriзованих -

страхових резервних фондах (МТСБУ)
Нерухоме майно -

Права вимоги до перестраховикiв -

!ебiторська заборгованiсть за нарахованими
вiдсоткапли за банкiвськими ВКJIаДаIчIи (лепозити) - 1404,9 тис. грн.

ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи - бL663,9 тис. грн.
Непрострочена дебiторська заборгованiсть - б7488,б тис. грн.

за укJIаденими договораI\,Iи страхування та перестрЕlхування
Активи з права користування вiдповiдно до - 264З,I тис. грн.

мiжнародного стандарry фiнансовоi звiтностi 16 кОренда>
у розмiрi, що не перевищуе розмiру вiдповiдного орендного
зобов'язання.

Загалом сума прийнятних активiв дорiвнюе з55577,2 тис. грн., та е
бiльшою вiд розрахунковоТ суми у розмiрi 618,0 тис. грн.

обсяги прийнятних аlсгивiв, якi включаються до нормативу
ризиковастi операцiй дорiвнюють 231б94,6 тис. грн та складаються з :

Грошовi кошти на поточному рахунку - 6762,8 тис. грн.
Банкiвсi вклади 54940,0 тис. грн.
Нерухоме майно - 28705,0 тис. грн.
Кошти, сплаченi до централiзованих - 66506,0 тис. грн.
страхових резервних фо"дi" МТСБУ
Права вимоги до перестраховикiв - 219з2,7 тис. црн.овдП MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни - б1663,9 тис. грн.
Зазначена сума е бiльшоЮ сумою вiд величини страхових резервiв,

розрtlхованих вiдповiдно до законодавства на 8815,8 тис. грн.(2405 10,4 _ zз t оя+,о1.

7961,2 тис. грн.
54940,0 тис. грн.

|0622З,З тис. грн.

28705,0 тис. грн.
24547,2 тис. грн.



Норматив якостi акгпвiв - cyпIa активiв ,якi визначенi як низькоризиковi
fжтиви.

.Щля нашоi компанii сума таких акгивiв дорiвнюе 83991,6 тис. грн.
((231694,6 - 21715,5)*40% ). Фактична сума низькоризикових активiв дорiвнюе
19l071,1 тис. грн. та скJIадаеться з:

Грошовi кошти Еа поточному рахунку -
Банкiвсi вкJIади
Кошти, сплаченi до централiзованих
сц)irхових резервних фондiв МТСБУ
ОВДП MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи -

Статугний капiтал Товариства станом
100 000,0 тис. црн.

7961,2 тис. црн.
54940,0 тис. црн.
бб506,0 тис. црн.

б166З,9 тис. грн.

на 0|.07.202l року скпадае

ПеРевищення BapTocTi чистих активiв н4д розмiром статутного кtшiтtlлу
cT.lHoM на 0l .07.202l року скJIадае 6570,6 тис. црн., що вiдповiдас вимогам п.3
ст. l 55 Щивiльного кодексу УкраТни.

BaPTicTb чистих активiв Товариства е бiльшою вiд зареестровчшого розмiру
статутного капiтапу.

ФаКтичних запас платоспроможностi cTtlHoM на 01 .07.202l року скJIадае
|22505,6 тис. грн. Нормативний запас платоспроможностi, розр€lхований вiд супл
надходжень страхових платежiв (бiльша iз зазначених Порядком складання звiтностi
страховика) дорiвнюе 922|з,2 тис. грн. Величина перевищення скJIадае
з0292,4 тис. |рн., що вiдповiдае умоваlrл ст. 30 роздiлу III Закона Украiни кПро
стрtlхуваЕня).

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

.Що Роздiлу <Пояснення щодо операцiй перестрtlхування, з перестрtD(овикап{и-
нерезидентzlп{и, яким наJIежить суIиа часток стрtlхових платежiв вiдповiдно до укJIадених
договорiв перестрt}хування).

,Щоводимо до Вашого вiдома, що ТдВ кСК <Гардiан> укJIало насryпнi договори
облiгаторного перестрахування :

1. ,щоговiр непропорцiйного облiгаторного перестрахувzlIIня майна на базi
ексцеденту збитку по ризику Nsl3461XL, даний логовiр надае перестраховий захист по
yciM договораlл добровiльного страхування майна, вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ, договорап,I обов'язкового страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування, впродовж 202l року.

.щоговiр облiгаторного перестрttхування майна на базi ексцеденту збитку по ризику
N9 13461XL укладений з компанiсю <Наппочеr Ruck SE" (Нiмеччина), iейтинг - Вд02 по
шкшli А.М. Best.

2. ,Щоговiр пропорuiЙного облiгаторного перестрахування J\ъ13460рR укладенийз компанiею кНаппоvеr Ruck SE" (Нiмеччина), рейтинг _ вА02 по шкалi Д.М. Best,
покриття дiе за договорtlми укладеними впродовж 2021 року.з. .Щоговори непропорцiйного облiгаторного перестрахувtlння договорiв
цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв неземних транспортних засобiв на базi
ексцедента збитку (програrrла Зелена Карта) - N921M5K5003, Ns2lM5K5008, Ns2lм5к5O1з
з наступними компанiями:

- Aspen Insurance UK Limited (Сполуrене Королiвство), рейтинг - Sд07 по
шка-гti Standart & Poor's.

- Deutsche Rueckversicherung AG (Нiмiччина), рейтинг _ SA05 по шкалi Standart
& Poor's.

_ vIG Re zajiýt'ovna, a.S. (Чехiя) , рейтинг _ SA05 по шкалi Standart & Рооr's.



- Odyssey Reinsurance Соmршrу (США) , рейтинг - SA07 по шкшli Standart &
Poor's.

- Наппочеr Rueck SE (Нiмчеччина) , рейтинг - SA04 по шкапi Standart & Poor's.
- SCOR SE (Францiя) , рейтинг - SA04 по шкаlri Standart & Poor's.
- Catlin Re SwiИеrlшrd Ltd. (Люксембург),, рейтинг - SA04 по шкшti Standart &

Poor's.
- Swiss Re Europe S.A. (Люксембург), рейтинг - SA04 по шка.пi Standart & Poor's.
Переотрахово покриття за даними договораN,Iи дiе за збиткаллиl що стаJIись
впродовж 202l-го року.

Перестрахове покриття за даними договорЕlп{и дiе за збитками, що стались впродовж
202l-го року.

Пiд час завантаження в Веб-Портап НБУ звiтностi за 1 пiврiччя 2021 року
виникJIи деякi зауваження.

У файлi IR10 : *'*'* Рейтинг надiйностi (К190) не повинен дорiвнювати "#".
.Щля аналiзу: EKP:IR1000I0 К040:752 *** Рейтинг надiйностi (Kl90) не повинен
дорiвнювати "#". ,Щпя анаrriзу: EKP:IR100010 К040:703 *** Рейтинг надiйностi
(К190) не повинен дорiвнювати "#". .Щля аналiзу: EKP:IR100010 К040:705 ***

Рейтинг надiйностi (К190) не повинен дорiвнювати "#". Щля анаrriзу: EKP:IRI00010
К040:348 *** Рейтинг надiйностi (К190) не повинен дорiвнювати "#". ,,Щля анаlriзу:
EKP:IR100010 К040:804 *** Рейтинг надiйностi (К190) не повинен дорiвнювати
"#". .ЩЛя аналiзу: EKP:IRI00010 К040:804 ***. Згiдно з Правилаlrли формування
Показникiв IRI00001-IR100025, що подаються у звiтному файлi IR10 <,Щанi про
структуру активiв, ix обтяжень, дотримання нормативу платоспроможностi та
достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв>> ,

РеЙтинг надiйностi перестраховика-резидента та для ядерного стрчlхового пулу
набувас значення вiдсутностi розрiзу (#).

У файлi IRll :Рейтинг надiйностi (Kl90) не повинен дорiвнювати "#"..Щля
аНа_ПiЗУ: EKP=IRI10004 **'*' Рейтинг надiйностi (К190) не повинен дорiвнювати "#" .

Вище зазначений рейтинг надiйностi вказаний виключно для перестраховикiв_
резидентiв.

У файлi IRб : не заповнено номер лiцензii перестрirховика-
нерезидента/перестрахувЕlльника-нерезидента (Q003_2), дата реестрацii
перестраховика-нерезидента./перестрахувальника-нерезидента (Q007_1) - згiдно
ПРаВИЛ фОрмУвання Показникiв IR60001,IR60002 , для ядерного страхового пулу не
заповнюеться.

У файЛi FRO : Скоригований залишок на початок року T100_1:0 повинен
дорiвнювати покчlзнику FR001400 Т100_1=10000000000..Щля ана.пiзу: EKP:FR004095
null *** Залишок на кiнець року Т100_1=0 повинен дорiвнювати покчхlнику FR001400
Т100 2:10000000000. Для ана.гliзу: EKP:FR004300 null *** У звiтному файлi за
ПОКzВНИКОМ ЕКР:FR002013 значення метрики Tl00 2:-564600000 не дорiвнюе
значенню попереднього року T100_1:564600000 null *** У звiтному фаЙлi за
показником EKP:FR002014 значення метрики Т100_2=600100000 не дорiвнюе
значенню попереднього року T100_1=-600100000 null - це сталося тому, що станом
на 01 .07.2020 року не було прописано, що цi метрики повиннi бути вiд'емними.
Порядок розкриття iнформацii за статгями Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) наведено у Методичних рекомендацiях, ЩоДо заповнення форм
фiнансовоi звiтностi, затверджених Наказом MiHicTepcTBa Фiнансiв УкраiЪи llЪ+ЗЗ вiд
28.03.2013р. Згiдно п.3.4 Методичних рекомендаЦiй у додатковiй cTaTTi <Чистi
заробленi cTpaxoBi премiТ> страховики наводять суму страхових премiй (платежiв,
BHeckiB) за договорами страхування та за договорil^4и перестрахування з
перестрахув.lльниками протягом звiтного перiоду, яка включае частки страхових
премiй (платежiв, BHecKiB), належних страховику, зменшену на суму резерва
незароблених премiй на початок звiтного перiоду (за викJIюченням частки
перестраховика) i збiльшену на суму резерву незароблених премiй на кiнець звiтного
перiоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму



СТРахОВих премiЙ (платежiв, BHecKiB), поверIIутих стр€lхувальникам та
перестрахувtlльникtll\4 протягом звiтного перiоду. Загальна сума чистих зароблених
премiй врaховуеться при розрахунку вЕrлового прибугку (збитку).

ТаКОЖ, ЗгiДно п 33 Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвrrянностi
ПОКаЗникiв фiнансовоi звiтностi, затворджених Наказом MiHicTepcTBa Фiнансiв
УкраiЪи Jф476 вiд 11.04.2013 р. - рядок 2010 графи 3 (чистi заробленi cTpaxoBi премii
) Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) розр€Iховуеться за
формулою: рядок 201l(премii пiдписанi, валова сума) MiHyc рядок 2012 (премii,
переданi у перестрахування) MiHyc рядок 2013 (змiна резерву незароблених премiй,
валова сума) плюс рядок 2014 (змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених
премiй) графа 3, у разi заповнення Bcix цих рядкiв. Враховуючи вище зЕвначене,
заповнення звiтностi за l пiврiччя 2020 року повнiстю вiдповiдало чинному
законодавству та правил НБУ з формування показникiв.
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