
Титульний аркуш

28.10.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
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(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор Никитаренко Анатолiй Сергiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23364325
4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс
446
5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 785 46 45, (056) 790-10-95
6. Адреса електронної пошти: sk@strahovoydom.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку http://strahovoydom.com.ua 28.10.2021

(URL-адреса сторінки) (дата)



Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
    1) інформація про випуски акцій емітента X
    2) інформація про облігації емітента
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
    4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
 Промiжна iнформацiя про емiтента складена вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР No2826 вiд
03.12.13р. (з змiнами та доповненнями) та вимог Закону України "Про ринки капiталу та
органiзованi товарнi ринки".
"Iнформацiя про засновникiв" - на кiнець звiтного перiоду засновники та/або учасники
емiтента, якi є його акцiонерами та/або учасниками - вiдсутнi.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - виробництво та
реалiзацiя продукцiї вiдсутнi.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - реалiзацiя продукцiї вiдсутня.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - вiдсутнi тому, що облiгацiї, похiднi цiннi
папери та iншi цiннi папери Товариство не випускало.
"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - корпоративний секретар вiдсутнiй.
"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - протiгом звiтного перiоду значнi правочини
не вчинялися.
"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть" - розкриття iнформацiї, не застосовуються до
приватного акцiонерного товариства.
."Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - будь-якi
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери не
випускалися.
Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" вiдсутня - Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
"Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською
фiрмою)" вiдсутнiй - промiжну фiнансову звiтнiсть не було перевiрено суб'єктом аудиторської
дiяльностi.
Товариство вiдповiдно до законодавства не зобов'язане готувати та подавати консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
Iнша iнформацiя, передбачена до розкриття - вiдсутня.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"
2. Дата проведення державної реєстрації

14.07.1995
3. Територія (область)

Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн)

207000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
7. Середня кількість працівників (осіб)

6
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування
- - -

9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв.Одноособовий виконавчий орган Генеральний директор -

Никитаренко Анатолiй СергiйовичНаглядова рада - Голова Наглядової ради - Капустенко
Свiтлана Юрiївна,Член Наглядової ради - Єресько Олександра Сергiївна
10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;

найменування, якщо засновник -
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник -
юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної

особи, якщо
засновник -

юридична особа
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:

0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500
2) IBAN

UA663065000000026505300000083
3) поточний рахунок

UA663065000000026505300000083
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті

Поточнi рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi, МФО -
5) IBAN

-
6) поточний рахунок

-

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності



Вид діяльності Номер
ліцензії

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії

(за
наявності)

1 2 3 4 5
Страхова дiяльнiсть АЕ 284279 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039958 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039969 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039962 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039959 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039971 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039960 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039956 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039956 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АЕ 293796 11.11.2014 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв



фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АЕ 284278 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АЕ 198607 22.02.2013 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039963 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039967 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039968 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039970 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039964 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039957 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 039961 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне

регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова
Страхова дiяльнiсть АД 039965 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис безстрокова

Страхова дiяльнiсть АД 399696 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне



регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис безстрокова

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Никитаренко Анатолiй Сергiйович
3. Рік народження

1954
4. Освіта

Вища
5. Стаж роботи (років)

32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Ладiс Ком", 40442043, Директор
7. Опис

Повноваження, права та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом
товариства. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Генерального директора належить
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, в тому числi представляє
iнтереси товариства, вчиняє правочини вiд iменi товариства, видає накази та дає розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; вирiшує iншi питання, вiднесенi до
його компетенцiї Статутом та внутрiшнiми документами товариства.

В своїй роботi керується Статутом товариства, здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю
Товариства, дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених законодавством України,без
довiреностi представляє Товариство у взаєминах з органами влади, пiдприємствами та
органiзацiями, громадянами, а також виконує будь-якi дiї вiд iменi Товариства; формує апарат
управлiння i очолює його; несе вiдповiдальнiсть перед Учасниками за свою дiяльнiсть по
вирiшенню завдань Товариства та рiвень його господарського керiвництва; представляє
Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними фiзичними та юридичними особами;
видає накази та розпорядження, iншi акти у межах своєї компетенцiї щодо питань дiяльностi
Товариства; укладає контракти та iншi договори та видає довiреностi на укладання таких
договорiв та контрактiв, має право першого пiдпису фiнансових документiв Товариства;
вiдкриває рахунки в установах банкiв i т. iн

У посадової осiби непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Протягом звiтного перiоду змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi.

1. Посада
Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Капустенко Свiтлана Юрiївна

3. Рік народження
1988



4. Освіта
Вища

5. Стаж роботи (років)
9

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ " Гарант Груп ", 39471668, Заступник Директора

7. Опис
Посадова особа Капустенко Свiтлана Юрiївна володiє пакетом акцiй Товариства.

В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання,
скликає засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової
ради Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного перiоду змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi.

1. Посада
Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Єресько Олександра Сергiївна

3. Рік народження
1988

4. Освіта
д/в

5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, 0, д/в

7. Опис
Посадова особа Єресько Олександра Сергiївна володiє пакетом акцiй Товариства.

В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.
Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання,
скликає засiдання ради та головує на них та забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової
ради Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного перiоду змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi.

1. Посада
Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Костенюк Надiя Сергiївна

3. Рік народження



1973
4. Освіта

Вища
5. Стаж роботи (років)

22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ГРIНВIЧ ТУР", 32195268, Заступник бухгалтера
7. Опис

В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами
товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного перiоду змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата
виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток від
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
0 30.12.1899 0 0 30.12.1899
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском): X 0 X X

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899
за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X 0 X X

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899
Податкові зобов'язання X 2294 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 416 X X



Усього зобов'язань та забезпечень X 2710 X X
Опис Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,

сертифiкатами ФОН, вiдсутнi.

Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.

Податковi  зобов'язання -  2294 тис.грн,  в тому числi  з податку
на прибуток - 2288 тис.грн.

Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.

Iншi зобов'язання - 416 тис.грн, в тому числi:

- за товари, роботи, послуги 19 тис.грн.

- зi страхування- 7 тис.грн,

- з оплати працi- 31 тис.грн.

- за страховою дiяльнiстю 359 тис.грн.



VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування та

форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.05.2004 273/1/04 Нацiональна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000147482 Акція
проста

бездокумент
арна іменна

Бездокумента
рні іменні

5000 1400 7000000 100

Опис

Перший випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування:загальна сума 500000,00(п'ятсот тисяч) гривень, номiнальна вартiсть
однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 100 (сто) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 165/1/99 вiд 04.05.1999
року видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Другий випуск акцiй простих iменних документарної форми iснування
:загальна сума 7000000,00 (сiм мiльйонiв) гривень, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 5000,00 (п'ять тисяч) гривень, кiлькiсть акцiй у випуску 1400
(одна тисяча чотириста) штук, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 273/1/2004 вiд 17.05.2004 року видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку. 22.04.2011 року загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнятог рiшення про
припинення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано розпорядження вiд
30.05.2011 № 52-3 про зупинення обiгу акцiй. 12.09.2011 року загальними зборамиакцiонерiв ЗАТ "СК "Страховий будинок" було прийнято
рiшення про вiдновлення дiяльностi ЗАТ "СК "Страховий будинок". Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано
розпорядження вiд 19.06.2012 року № 02-КФ-ВО про вiдновлення обiгу акцiй. У зв'язку з прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв
вiд 28.04.2012 про змiну найменування страхової компанiї с "ЗАТ" на "ПрАТ" та про змiну iснування акцiй з документарної на бездокументарну
(рiшення про дематерiалiзацiю), Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй вiд 17.05.2004 року, реєстрацiйний номер 273/1/2004
(форма випуску документарна) замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй формою iснування бездокументарна. Дата
видачi 02 жовтня 2012 року. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв (ISIN) UA 0404971006 (документарна форма iснування) у
звязку зi змiною форми iснування цiнних паперiв на бездокументарну вважається недiйсним з 09.10.2012 року. Протоколом №1 позачергових
загальних зборiв ПрАТ "СК "Страховий будинок" вiд 12.11.2012 було прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу на 200000000
(двiстi мiльйонiв) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткових 40000 (сорока тисяч) штук
простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 5000,00 (пять тисяч) гривень кожна. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку видано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ "СК "Страховий будинок" реєстрацiйний номер
№247/1/2012-Т , дата реєстрацiї 27 грудня 2012 року на загальну сумму двiстi мiльйонiв гривень номiнальною вартiстю пять тисяч гривень у
кiлькостi сорок тисяч штук. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17 травня 2004 року № 273/1/2004, дата видачi 02 жовтня 2012 року та
тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27 грудня 2012 року № 247/1/2012-Т, якi вiданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть. Торгiвля цiнними паперами емiтента на фонодових бiржах не велась. Фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не встановлено.

27.12.2012 247/1/2012 Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та

UA4000147482 Акція
проста

Бездокумента
рні іменні

5000 41400 207000000 100



фондового ринку бездокумент
арна іменна

Опис

В 2013  роцi  були розмiщенi  серед акцiонерiв Товариства акцiї додаткової емiсiї. Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд
розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання) : Визначити метою випуску акцiй: збiльшення капiталу страхової компанiї як
одного з найважливiших показникiв дiяльностi страхової компанiї, її надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй компанiї на фiнансовому
ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi страхової компанiї у проведеннi активних операцiй, розширення мережi страхової компанiї.
Кошти, якi спрямовуються на збiльшення статутного капiталу, плануються використати за такими напрямками: збiльшення обсягiв активних
операцiй - 70%, розвиток iнфраструктури страхової компанiї та впровадження нових технологiй - 30%. Звiт про результати розмiщення. Згiдно
проспекту емiсii: "Строк укладання договорiв: На 1-му етапi з 31 сiчня 2013 року по 07 лютого 2013 року включно укладаються договори
купiвлi-продажу акцiй з акцiонерами, якi подали заяви на реалiзацiю свого переважного права та перерахували вiдповiднi кошти, вiдповiдно до
умов розмiщення. На 2-му етапi з 08 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року включно з акцiонерами укладаються договори купiвлi-продажу
на акцiї, що залишися не розмiщеними протягом реалiзацiї акцiонерами свого переважного права". Всi акцiонери використали всоє переважне
право на придбання акцiй додаткової емiсiї, тому розмiщення пройшло в один етап. Спосiб розмiщення-приватне розмiщення серед акцiонерiв
Товариства. 1.Дата початку розмiщення акцiй - 31 сiчня 2013 року 2.Дата закiнчення розмiщення акцiй - 07 лютого 2013 року 3.Загальна
номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй у порiвняннi iз запланованим обсягом - 200000000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок
4.Кiлькiсть i тип розмiщених акцiй - 40000,00(сорок тисяч) простих iменних акцiй 5.Загальна кiлькiсть i сума договорiв, укладених при
здiйсненнi розмiщення акцiй - 12 (дванадцять) Договорiв на суму 200000000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок 6.Загальна сума коштiв,
одержаних при здiйсненнi розмiщення акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Грошовi кошти у нацiональнiй валютi,
унесенi як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй - 200 000 000,00(двiстi мiльйонiв) гривень 00 копiйок за 40000(сорок тисяч) штук
простих iменних акцiй.



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПРОМПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

41643701
4. Місцезнаходження

49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,
буд. 76 А
5. Опис

Емiтент володiє корпоративними правами та є учасником ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС".
Частка в статутному капiталi  складає 99,964%, номiнальна вартiсть становить 84 000 000,00
грн. частку  у Статутному капiталi ТОВ "IНТЕРПРОМПЛЮС" було сплачено грошовими
коштами.
1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

42063728
4. Місцезнаходження

49044, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Паторжинського, будинок 13,
кiмната 7
5. Опис

Емiтент володiє корпоративними правами та є учасником ТОВ
"ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС". Частка в статутному капiталi  складає 99,56%, номiнальна вартiсть
становить 20 775 000,00 (двадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п'ять тисяч) гривень 00 копiйок.
Частку в статутному капiталi ТОВ "ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС" було сплачено грошовими
коштами.



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"

за ЄДРПОУ 23364325

Територія
Дніпропетровська область,
Днiпропетровська
область/м.Днiпропетровськ

за КОАТУУ 1200000000

Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування
життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників: 6
Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс 446, (056) 785 46 45
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 246 246
первісна вартість 1001 252 252
накопичена амортизація 1002 ( 6 ) ( 6 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 80 102 79 331

первісна вартість 1011 82 382 82 382
знос 1012 ( 2 280 ) ( 3 051 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 6 485 94 060
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0



фондах
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 86 833 173 637

II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 37 787 7 270

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34 645 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 84 000 104 775
Гроші та їх еквіваленти 1165 54 680 31 104
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 54 680 31 104
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 842 0
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 4 842 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 215 954 143 149

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 302 787 316 786

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 207 000 207 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 71 639 71 639
Додатковий капітал 1410 8 7 808
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 149 866 149 866
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -148 916 -148 034
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 279 597 288 279

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 21 960 25 797
у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 4 120 3 180
резерв незароблених премій 1533 17 840 22 617
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 21 960 25 797

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 133 19
розрахунками з бюджетом 1620 753 2 294
у тому числі з податку на прибуток 1621 742 2 288
розрахунками зі страхування 1625 6 7
розрахунками з оплати праці 1630 28 31
одержаними авансами 1635 0 0
розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 310 359

Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 1 230 2 710
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 302 787 316 786

Примітки: -

Керівник Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер Костенюк Надiя Сергiївна



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"

за ЄДРПОУ 23364325

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2
І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 793 574 476 800
Премії підписані, валова сума 2011 803 248 512 963
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 55 ) ( 73 617 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 4 777 -18 642
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 -4 842 18 812

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 84 711 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 365 067 ) ( 277 388 )
Валовий:

прибуток 2090 343 796 199 412

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 940 4 850
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 940 4 850
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7 800 8 000
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування 2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 28 911 ) ( 939 )
Витрати на збут 2150 ( 311 497 ) ( 207 123 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7 754 ) ( 30 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток 2190 4 374 4 170

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0



Інші фінансові доходи 2220 2 232 402
Інші доходи 2240 117 112
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток 2290 6 723 4 684

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 841 -4 296
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток 2350 882 388

збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 71 639
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 7 800 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7 800 71 639
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7 800 71 639
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 682 72 027

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 29 4
Витрати на оплату праці 2505 348 307
Відрахування на соціальні заходи 2510 77 68
Амортизація 2515 771 809
Інші операційні витрати 2520 346 988 208 773
Разом 2550 348 213 209 961

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Примітки: -

Керівник Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер Костенюк Надiя Сергiївна



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК"

за ЄДРПОУ 23364325

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3
Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 801 894 507 517
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7 800 8 000
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 450 888 ) ( 231 180 )
Праці 3105 ( 277 ) ( 236 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 76 ) ( 65 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4 385 ) ( 5 146 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 4 295 ) ( 5 072 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і
зборів 3118 ( 90 ) ( 74 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150 ( 365 067 ) ( 277 452 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 22 728 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -33 727 1 438
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій 3200 223 404 262 880
необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2 234 402
дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 223 287 ) ( 262 768 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 351 514
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 7 800 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7 800 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -23 576 1 952
Залишок коштів на початок року 3405 54 680 1 712
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 31 104 3 664

Примітки: -

Керівник Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер Костенюк Надiя Сергiївна



КОДИ
Дата 01.10.2021

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" за ЄДРПОУ 23364325

Звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 року

Форма №4
Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 207 000 71 639 8 149 866 -148 916 0 0 279 597
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на
початок року

4095 207 000 71 639 8 149 866 -148 916 0 0 279 597

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4100 0 0 0 0 882 0 0 882

Інший сукупний дохід за
звітний період

4110 0 0 7 800 0 0 0 0 7 800

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0



зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених
акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 7 800 0 882 0 0 8 682
Залишок на кінець року 4300 207 000 71 639 7 808 149 866 -148 034 0 0 288 279

Примітки: -

Керівник Никитаренко Анатолiй Сергiйович

Головний бухгалтер Костенюк Надiя Сергiївна





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року

1. Iнформацiя про Товариство

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СТРАХОВИЙ
БУДИНОК" (надалi по тексту - "Товариство або Компанiя") зареєстровано 14.07.1995 року.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СТРАХОВИЙ БУДИНОК"

Скорочене найменування:  ПРАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК".

Код за ЄДРПОУ: 23364325

Мiсцезнаходження:  49000, м. Днiпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, офiс 446.

Метою створення Товариства є обслуговування  фiзичних i юридичних осiб незалежно вiд їх
державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг,  пiдвищення якостi та
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв Товариства, клiєнтiв та сприяє
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи.

Товариство в установленому порядку отримала лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, якi
виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг, а саме:

   N  з/п      Номер лiцензiї    Вид страхування     Строк дiї лiцензiї

1 АД №039968 Страхування вiд нещасних випадкiв з 12.06.2008р. безстроковий

2 АД № 039965 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) з
12.06.2008р. безстроковий

3 АД № 039961 Страхування здоров'я на випадок хвороби з 12.06.2008р. безстроковий

4 АД № 039967 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 12.06.2008р.
безстроковий



5 АД № 039971 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 12.06.2008р.
безстроковий

6 АД № 039958 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту) з 12.06.2008р. безстроковий

7 АД № 039957 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з
12.06.2008р. безстроковий

8 АД № 039964 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) з
12.06.2008р. безстроковий

9 АД № 039960 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 12.06.2008р. безстроковий

10 АД № 039956 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж
передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi) з 12.06.2008р. безстроковий

11 АД № 039963 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту) з 12.06.2008р. безстроковий

12 АД № 039962 Страхування iнвестицiй з 12.06.2008р. безстроковий

13 АД № 039970 Страхування фiнансових ризикiв з 12.06.2008р. безстроковий

14 АД № 039969 Страхування судових витрат з 12.06.2008р. безстроковий

15 АД № 039959 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй з
12.06.2008р. безстроковий

16 АД № 039966 Страхування медичних витрат з 12.06.2008р. безстроковий

17 АЕ № 284278 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з
17.12.2013р. безстроковий

18 АЕ № 284279 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв
на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв з
17.12.2013р. безстроковий

19 АЕ № 293796 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
з 20.10.2014р. безстроковий

20 АЕ № 198607 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування з 31.01.2013р. безстроковий

Кiлькiсть працiвникiв станом на 30 вересня 2020 р.  та 30 вересня 2021 р.  складала 6 та 6 осiб,
вiдповiдно.

Акцiонерами Товариства є 11 фiзичних осiб вiдповiдно до даних реєстру акцiонерiв.



2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi

2.1. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2021 року затверджена до випуску Наглядовою Радою
Товариства 25 жовтня 2021 року. Дата затвердження фiнансової звiтностi - це дата складання
повного комплекту фiнансової звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої пiдписами осiб,
надiлених владними повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони несуть вiдповiдальнiсть за
цю фiнансову звiтнiсть.

2.2. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року, є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО)  та Тлумачення (КТМФЗ,  ПКТ),  виданi  Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.3. Новi та переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї

Переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiї

Компанiя застосувала всi МСФЗ, iнтерпретацiї та поправки до них, що мають ефективну дату
01.01.2021 року у звiтному перiодi.

Стандарти та правки до них Вплив поправок

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" Компанiя застосувала МСФЗ 15
ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного застосування, визнаним на дату первiсного
застосування. Компанiя укладає контракти з клiєнтами на умовах передплати або оплати
протягом короткого перiоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, компанiя не
має програм лояльностi та специфiчних гарантiй, тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво
вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi результати компанiї.



МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Перехiд на МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" не вплинув на
класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань.

До фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, компанiя застосовала
вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення. Компанiя застосувала спрощений пiдхiд до розрахунку
резерву очiкуваних кредитних збиткiв щодо торгової дебiторської заборгованостi, який
передбачає їх оцiнку за весь термiн дiї фiнансового iнструмента. Застосування моделi
очiкуваних кредитних збиткiв не призвело до бiльш раннього визнання кредитних збиткiв i
суттєво не змiнило суму резерву стосовно фiнансових активiв (наведено у цьому роздiлi далi).

Новi МСФЗ та iнтерпретацiї

Стандарти та правки до них Потенцiйний вплив нових МСФЗ та iнтерпретацiй

МСФЗ 16 "Оренда" Для орендарiв встановлено єдину модель облiку оренди i немає
необхiдностi визначати класифiкацiю оренди, всi договори оренди будуть вiдображатися у звiтi
про фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з
оренди.

Подвiйна модель облiку оренди орендодавцем, класифiкацiя оренди визначається на основi
критерiїв

класифiкацiї, аналогiчних МСБО 17 "Оренда", модель облiку фiнансової оренди на основi
пiдходiв

до облiку фiнансової оренди, аналогiчна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої iнвестицiї в
оренду, що складається з дебiторської заборгованостi

з оренди, i залишкового активу, модель облiку операцiйної оренди на основi пiдходiв до облiку
операцiйної оренди, аналогiчно МСБО 17.

Необов'язкове звiльнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термiн дiї якої
становить не бiльше 12 мiсяцiв.

 Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту не здiйснить вплив
на фiнансову звiтнiсть Компанiї, попередньо планується скористуватися необовязковим
звiльненням щодо короткострокової оренди. Компанiя орендує примiщення для здiйснення
дiяльностi саме на умовах короткострокової оренди. Дата застосування 01.01.2019 р.

КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанiєю пiдхiд грунтувався на

тому, що краще прогнозує результат вирiшення невизначеностi. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає,
щоб компанiя виходила з того, що податковi органи перевiрять всi суми, якi вони має право
перевiрити, i ознайомляться з усiєю пов'язаною iнформацiєю при проведеннi своєї перевiрки.

Компанiї повиннi враховувати ймовiрнiсть того, що податковi органи будуть приймати або



вiдхиляти невизначенi податковi трактування, при цьому облiковий процес буде визначатися
цiєю оцiнкою податкових органiв.

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає вiд компанiї необхiдної переоцiнки (змiни) судження або оцiнка, в
разi змiни фактiв i обставин, на яких грунтувалося це судження або оцiнка, а також в результатi
отримання нової iнформацiї, яка впливає на судження або оцiнку. Керiвництво та управлiнський
персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. За
попередньою оцiнкою застосування цього стандарту може здiйснити несуттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, а саме якiсної iнформацiї щодо розкриття. Дата застосування
01.01.2021 р.

Поправка до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Поправка дозволяє застосовувати модель
амортизованої вартостi до фiнансових iнструментiв, якi мають опцiю дострокового погашення,
незалежно вiд того,  що при достроковому погашеннi  може виникнути компенсацiя (як
позитивна, так i негативна). Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження
щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2021 р.

Поправка до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам"
стосуються порядку облiку компанiями пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо до
програми вносяться змiни (програма скорочується або по нiй вiдбувається розрахунок), МСБО
19 вимагає вiд компанiї переоцiнки її чистих активiв або зобов'язань за встановленими
виплатами. Поправки вимагають вiд компанiї використовувати новi припущення, використанi
при проведеннi переоцiнки, щоб визначити вартiсть послуг поточного перiоду i чистий вiдсоток
на залишок звiтного перiоду пiсля змiни програми з визначеною виплатою. Керiвництво та
управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на фiнансову
звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2021 р.

Поправка до МСБО 12 "Податки на прибуток" Органiзацiя повинна визнати наслiдки з
податку на прибуток, пов'язанi з дивiдендами, як вони визначенi в МСФЗ 9, коли вона визнає
зобов'язання сплатити дивiденди. Наслiдки з податку на прибуток щодо дивiдендiв пов'язанi
бiльш безпосередньо з минулими операцiями чи подiями, якi генерували розподiл прибутку, нiж
з розподiлами на користь власникiв.  Тому органiзацiї слiд визнавати наслiдки з податку на
прибуток щодо дивiдендiв у складi прибуткiв або збиткiв, iншого сукупного доходу або в
капiталi вiдповiдно до того, де органiзацiя спочатку визнала такi минулi операцiї або подiї.
Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту не здiйснить
суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Дата застосування 01.01.2021 р.

МСФЗ 17 "Страховi контракти" Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 17 необхiдно застосовувати
модель поточної оцiнки, яка передбачає проведення переоцiнки в кожному звiтному перiодi.
Договори оцiнюються з використанням таких елементiв, як:

o дисконтованi грошовi потоки, зваженi з урахуванням ймовiрностi;

o коригування на очевидний ризик

o i сервiсна маржа за договором, яка представляє собою рiвномiрно визнаний в облiку
незароблений прибуток за договором.

Стандарт дозволяє вибирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування в звiтi про прибутки i



збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.

Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язання за покриттям
короткострокових договорiв, що залишилося, якi часто оформляють страховi органiзацiї, що не
займаються страхуванням життя.

Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу цих
змiн на фiнансову звiтнiсть.

За попередньою оцiнкою застосування цього стандарту може здiйснити суттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, а саме кiлькiсної та якiсної iнформацiї щодо розкриття.

Дата застосування 01.01.2021 р.

Концептуальнi основи фiнансової звiтностi Введено концепцiю дiяльностi керiвництва в
iнтересах власникiв i уточнено iнформацiю, виникає в зв'язку з цим.

Повернено концепцiю обачностi, яка пiдтримує нейтральнiсть iнформацiї i тому описує
обачнiсть як "обережнiсть при винесеннi суджень в умовах невизначеностi". Невизначенiсть
оцiнки є фактором, який може вплинути на достовiрне надання iнформацiї.

Суб'єкт, що звiтує - це органiзацiя, яка за власною iнiцiативою складає або зобов'язана складати
фiнансову звiтнiсть i не обов'язково є юридичною особою.

Актив - iснуючий економiчний ресурс, контрольований органiзацiєю в результатi минулих
подiй. Економiчний ресурс - це право, яке може принести економiчнi вигоди.

Зобов'язання - iснуючий обов'язок органiзацiї передавати економiчний ресурс в результатi
минулих подiй. Зобов'язання - це обов'язкова вiдповiдальнiсть, якої у органiзацiї вiдсутня
практична можливiсть уникнути.

Визнання - це процес фiксацiї для включення в звiт про фiнансовий стан або в звiт (и) про
фiнансовi результати статтi, яка вiдповiдає визначенню активу, зобов'язання, капiталу, доходiв
або витрат.

Припинення визнання - це виключення повнiстю або частково визнаної активу або зобов'язання
зi звiту про фiнансовий стан органiзацiї.

Введено двi категорiї методiв оцiнки:

1. Оцiнка на основi iсторичної (первiсної) вартостi.

Показники iсторичної вартостi надають iнформацiю про об'єкти облiку, яка формується на
основi iсторичної (первiсної) суми операцiї або подiї.

2. Оцiнка на основi поточної (переоцiненої) вартостi.

Показники поточної вартостi надають грошову iнформацiю про об'єкти облiку, оновлену для
вiдображення поточних умов на дату оцiнки. Методи оцiнки цiєї категорiї можуть включати
справедливу вартiсть, цiннiсть використання, вартiсть виконання i поточну вартiсть.



Керiвництво та управлiнський персонал проводять дослiдження щодо потенцiйного впливу на
фiнансову звiтнiсть. Дата застосування 01.01.2021 р.

У тис. грн.

Фiнансовi активи Класифiкацiя згiдно IAS 39 Класифiкацiя згiдно IFRS 9

Балансова вартiсть згiдно IAS 39

Балансова вартiсть згiдно IFRS 9

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Амортизована

собiвартiсть Амортизована

собiвартiсть 7270 7270

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Амортизована

собiвартiсть Амортизована

собiвартiсть 0 0

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Справедлива вартiсть Справедлива вартiсть
104775 104775

Грошовi кошти Справедлива вартiсть Справедлива вартiсть 31104 31104

Усього фiнансових активiв 143149 143149

2.4. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство впродовж найближчих 12 мiсяцiв, що
передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.

Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого
безперервного функцiонування..

Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.



2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається 9 мiсяцiв, тобто перiод з
01 сiчня по 30 вересня 2021 року.

3. Суттєвi положення облiкової полiтики

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi
або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв
оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi
методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками
ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана
справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року.
Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на минулому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах
вважаються обгрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм
згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв
Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми
невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка
можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання,  отже,  на оцiнку резервiв
Товариства.

Допущення i оцiннi значення Компанiї заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i
допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або
непiдконтрольних Компанiї обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як
вони вiдбуваються.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.



Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки".

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах

Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким
витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат
на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Звiт грошових коштiв Компанiї за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух
грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi
класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на
нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної
(iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi
iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi
персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за
борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть
розраховується, базуючись на нiй.  Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або
вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається
шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також
шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю,
засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови



по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки,
волатильнiсть та валютнi курси обмiну. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво
здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що
обгрунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови
наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи,
включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Компанiя вважає,
що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових
iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок,
тому що:

- вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та

вплив змiни в оцiнках на активи,  вiдображенi  в звiтi  про фiнансовий стан,  а також на
доходи/(витрати) може бути значним.

Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi,
курсiв обмiну валют i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi
вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив
на вiдображений в фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток Компанiї.
Фiнансовi активи вiдносяться до трьох категорiй оцiнки:

- фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю,

- фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та

- фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат (через прибуток або збиток).

Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може
облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно
виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю
виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли
пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть
вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний
дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми
боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi
iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi
вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.

Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент
капiталу утримується для торгiвлi,  змiни справедливої вартостi  вiдображаються у складi
прибутку чи збитку.

Органiзацiя вiдображає у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному
ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої



вiдносяться на фiнансовий результат.

У Примiтках мiститься бiльш детальна iнформацiя про використанi методики оцiнки та ключовi
припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.

3.3.2. Грошовi кошти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.

Грошовi кошти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в
iноземнiй валютi.

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.

Грошовi кошти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв в iноземнiй валютi  здiйснюється у
функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання
платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство вiдображає такi
активи:

- торгова дебiторська заборгованiсть;

- iнша дебiторська заборгованiсть.

Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi,
якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести
взаємозалiк даних сум.

3.3.4.  Зобов'язання

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених
ознак:



- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.

Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення.
Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за
договором.

Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки
вiдсотка.

3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно. Якщо таке згортання не протирiчить МСФЗ.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть складала  бiльше 20000 грн.

Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату
переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з
використанням таких щорiчних норм:



Група основних засобiв Рокiв

Оргтехнiка 5

Меблi  5

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат,  яка вiдбувається ранiше:  на дату,  з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням
щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Для облiку нематерiальних активiв Товариство використовує МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу - попередньо оцiнена сума, що її суб'єкт
господарювання отримав би на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх
попередньо оцiнених витрат на вибуття, якби вiк i стан активу були такими, якi очiкуються по
закiнченнi строку його корисної експлуатацiї.

Балансова вартiсть - сума, за якою актив визнають у звiтi про фiнансовий стан пiсля
вирахування будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його
корисностi.

Можливiсть iдентифiкацiї

Нематерiальний  актив як актив є iдентифiкованим, якщо вiн:

a)  може бути вiдокремлений,  тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально
або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням,
незалежно вiд того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або

б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть
вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб'єкта господарювання або ж вiд iнших прав та
зобов'язань.

Визнання та оцiнка

Для визнання статтi як нематерiального активу Товариство має довести, що стаття вiдповiдає:



a) визначенню нематерiального активу  ; та

б) критерiям визнання.

Критерiї визнання

Товариство визнає нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо:

a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та

б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.

Товариство оцiнює ймовiрнiсть очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд, використовуючи
припущення, якi можна обгрунтувати i пiдтвердити.

Цi припущення вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi
економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.

Щоб оцiнити ступiнь визначеностi, властивий надходженню майбутнiх економiчних вигiд, що
вiдносяться до використання активу, Товариство застосовує судження, зроблене на основi
свiдчень, наявних на час первiсного визнання, надаючи перевагу зовнiшнiм свiдченням.

Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.

Собiвартiсть - сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть
iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення
або (якщо прийнятно) сума, що вiдноситься на цей актив при первiсному визнаннi згiдно з
конкретними вимогами iнших МСФЗ.

Окреме придбання

Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:

a) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання
пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та

б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.

Безпосередньо пов'язанi витрати - це:

a) витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працiвникам"), якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану;

б) гонорари спецiалiстам, виплаченi безпосередньо в результатi приведення активу до робочого
стану; та

в) витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу.



Видатки, якi не є складовою собiвартостi нематерiального активу:

a) витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на дiяльнiсть з
рекламування та стимулювання продажу);

б) витрати на ведення бiзнесу в новому мiсцi розташування або з новою категорiєю клiєнтiв
(включаючи витрати на пiдготовку персоналу); та

в) адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати.

Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли актив
приведено у стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.

Таким чином, витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу,
не включаються до балансової вартостi цього активу.

Визнання витрат

Видатки на нематерiальний актив визнаються  як витрати на момент їхнього понесення за
винятком випадкiв, коли:

a) вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям
визнання, або

б) цей об'єкт був придбаний при об'єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як нематерiальний
актив. У цьому випадку вiн складає частину суми, визнаної як гудвiл на дату придбання (див.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу").

Минулi витрати, якi не слiд визнавати як актив

Видатки на нематерiальний актив, що їх первiсно визнано як витрати, не слiд визнавати як
частину собiвартостi нематерiального активу на пiзнiшу дату.

Оцiнка пiсля визнання

Для своєї облiкової полiтики Товариство обирає модель переоцiнки.

Модель переоцiнки

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за переоцiненою сумою, яка є
справедливою вартiстю на дату переоцiнки.

Строк корисної експлуатацiї

Товариство має розглядати нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисної
експлуатацiї, якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде
(за очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв до Товариства.

Визначаючи строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, Товариство враховує, зокрема
наступнi чинники:



a) очiкуване використання активу товариством та спроможнiсть iншої групи управлiнського
персоналу ефективно управляти активом;

б) життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв
корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;

в) технiчний, технологiчний, комерцiйний та iншi види зносу;

г) стабiльнiсть галузi, в якiй функцiонує актив, та змiни ринкового попиту на обсяг продуктiв чи
послуг вiд цього активу;

г) очiкуванi дiї конкурентiв або потенцiйних конкурентiв;

д) рiвень видаткiв на обслуговування, необхiдного для отримання очiкуваних майбутнiх
економiчних вигiд вiд активу, та здатнiсть i намiр суб'єкта господарювання досягти такого рiвня;

е) перiод контролю над активом та юридичнi або подiбнi до них обмеження використання
активу, такi як дати закiнчення строку пов'язаних з ним угод про оренду; та

є)  залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших
активiв суб'єкта господарювання.

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних
прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого
суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив.

 Якщо договiрнi  або iншi  юридичнi  права надаються на обмежений строк,  який може бути
подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди
(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення
суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.

Строк корисної експлуатацiї викупленого права, визнаного як нематерiальний актив при
об'єднаннi бiзнесу, є залишковим договiрним перiодом контракту, в якому право було надано, та
не повинен охоплювати перiоди поновлення.

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, слiд
переоцiнювати в кожному перiодi, щоби визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини
пiдтверджувати оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу. Якщо вони не
пiдтверджують її, змiну в оцiнцi строку корисної експлуатацiї цього активу з невизначеного на
визначений слiд облiковувати як змiну в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО 8.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї

Згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", Товариство перевiряє зменшення корисностi
нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми
його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:



a) щорiчно, та

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

Лiквiдацiя та вибуття

Визнання нематерiального активу припиняється:

a) в разi його вибуття,

або

б) якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартiстю активу.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює,  чи є якась ознака того,  що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо оренди

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

3.6. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та
вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi
прибутку або збитку за перiод,  за винятком тiєї їх частини,  яка вiдноситься до угоди з
об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в
iншому сукупному прибутку.

Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню
стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi
чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi
коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає
стягненню податковими органами або виплату їм.



Вiдкладений податок вiдображається методом балансових зобов'язань вiдносно тимчасових
рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для
цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою. Вiдкладений податок не
визнається щодо наступних тимчасових рiзниць: рiзниць, що виникають при первiсному
визнаннi активiв i зобов'язань в результатi здiйснення угоди, яка не є угодою з об'єднання
бiзнесу, i яка не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.

3.7. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань

3.7.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну)  внаслiдок минулої подiї,  iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо,  нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.7.2. Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

3.7.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної плати, так i витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена
вiдповiдна заробiтна плата.

3.8. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi

3.8.1 Доходи та витрати

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є
збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення
власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово-
господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що
пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв,
робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:

- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Компанiї до покупця
(замовника);



-  Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай
асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими

товарами, робами, послугами;

- сума виручки може бути надiйно оцiнена;

- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;

-  витрати,  якi  були понесенi  або будуть понесенi  у зв'язку з операцiєю,  можуть бути надiйно
оцiненi.

Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено
нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами
мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами,
послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї
протягом дiї угоди про надання (отримання)  робiт,  послуг.  Доходи (витрати)  за послугами з
обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом
досягнення передбаченого договором результату.

Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть
отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою
отримання таких доходiв.

До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в
банках. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення.
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або
витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Процентний дохiд
включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами
i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у
звiтi про сукупнi прибутки та збитки.

3.8.2. Умовнi зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

3.9.  Дивiденди.

Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично
обгрунтованою.



3.10.   Договори страхування (страховi контракти).

В своїй дiяльностi, при розробцi страхових договорiв, Товариство керується вимогами Закону
України "Про страхування" та  МСФЗ 4 "Страховi контракти", а також Правилами,
розробленими щодо  кожного виду страхування вiдповiдно  отриманих  лiцензiй.

Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4,  страховий контракт -  це контракт,  згiдно з яким одна
сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового
полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.

Страховий ризик - це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового
полiсу (контракту) страховику. Страховик приймає на себе значний ризик вiд власника
страхового полiсу, якщо страховик є суб'єктом господарювання, вiдокремленим вiд власника
страхового полiсу.

Товариство оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом.
3.12. Страховi резерви.

Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Товариство розраховує резерв незароблених
премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не
заявленi.

Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється методом "1/365".

Резерв заявлених,  але не виплачених збиткiв (reported  but  not  settled  claims  reserve  -  RBNS),  -
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового
вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання
збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не
оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими
подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких
страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.

Резерв збиткiв,  якi  виникли,  але не заявленi  (incurred  but  not  reported  claims  reserve  -  IBNR),  -
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх
перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому
законодавством України та/або договором порядку. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але
не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi,
розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не
заявленi, здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у
страхуваннi.

 Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" на кожну звiтну дату керiвництво
Товариства здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов'язань використовуючи для цього
поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок
щодо їх адекватностi.



4. Основнi припущення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi,  грунтуючись на МСФЗ,  МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;

" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;

" є повною в усiх суттєвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв

Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй грунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка



справедливої вартостi".

4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а
також специфiчних особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.

4.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi,  iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

4.5. Судження щодо податкової системи

З моменту прийняття Податкового кодексу України у 2011 роцi, постiйно приймаються
змiни до нього, що змiнюють (iнколи кардинально) основнi принципи оподаткування.
Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може тлумачитися
по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства
керiвництвом у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї дiяльностi.
Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або тлумачення
нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi органи України
можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi
податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз
зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у
вiдповiдь на зростання бюджетного тиску,  можуть призвести до зростання рiвня та частоти
податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не
заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi
суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин



перевiрка може стосуватися довших перiодiв.

Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань.
Iнодi тлумачення Товариства таких невизначених податкових питань призводить до зменшення
загальної податкової ставки. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства
може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок з боку податкових органiв
не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони можуть бути суттєвими для
фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.

4.6. Судження щодо використання МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"

За значного рiвня iнфляцiї в державi, звiтнiсть про результати операцiйної дiяльностi та
фiнансовий стан у нацiональнiй валютi, без її перерахунку, не є корисною. Тому виникає
необхiднiсть здiйснення перерахунку показникiв фiнансової звiтностi. У системi МСФЗ
прийнятий стандарт для визначення порядку коригування форм фiнансової звiтностi за
функцiонування та складання пiдприємством звiтностi в умовах гiперiнфляцiї - МСФЗ 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", призначений для будь-якого пiдприємства, яке
складає звiтнiсть у грошовiй одиницi країни в умовах гiперiнфляцiї. Не дозволяється подавати
iнформацiю, яка пiдлягає висвiтленню згiдно з МСФЗ 29, у виглядi додатку до перерахованих
фiнансових звiтiв. Але, згiдно з МСФЗ, необхiднiсть здiйснення перерахунку фiнансових звiтiв
за порядком, передбаченим цим стандартом, є питанням суджень.

Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного
середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.

Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать,
що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не перевищує 100%. Цей показник на
кiнець  звiтного перiоду становить 8,1%. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав:

за 2017 рiк - 13,7 %, за 2018 рiк - 9,8 %, за 2019 рiк - 4,1%.

Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка
України є гiперiнфляцiйною, а саме:

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй
валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження
купiвельної спроможностi;

- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає
грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За
офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi
становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi
кошти;

- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та
пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише
частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;



- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на
умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану
втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є
коротким.

До того ж МСБО 29  не встановлює абсолютного рiвня,  на якому вважається,  що виникає
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим
Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.

Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, пiдприємство дiйшло висновку щодо
недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є
гiперiнфляцiйним.

Виходячи iз професiйного судження керiвництва Товариства, щодо застосування МСФЗ 29,
вважаємо недоцiльним проводити перерахунку показникiв фiнансової звiтностi. Судження
базується на невизначеностi позицiї Мiнiстерства фiнансiв України щодо методики перерахунку
за МСФЗ та вiдсутностi офiцiйно визнаної гiперiнфляцiї в Українi.

4.7. Iншi джерела невизначеностi

Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення лiквiдностi українських компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та
вартостi капiталу для Компанiї та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно
вплинути на фiнансовий стан Компанiї, результати її дiяльностi та перспективи розвитку.

Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Компанiї будь-якого
подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення
нестабiльностi на валютних ринках, фондових ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва,
вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської
дiяльностi Компанiї у поточних умовах.

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi

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

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)

Вихiднi данi



Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий

Офiцiйнi курси НБУ

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi
ставки за депозитними договорами

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки,
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови,
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)

Усього

9 мiсяцiв 2021 9 мiсяцiв 2020 9 мiсяцiв 2021 9 мiсяцiв 2020 9
мiсяцiв 2021 9 мiсяцiв 2020 9 мiсяцiв 2021 9 мiсяцiв 2020

Дата оцiнки 30.09.21 30.09.20 30.09.21 30.09.20 30.09.21 30.09.20
30.09.21 30.09.20



Iнвестицiї  для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) - - 104775 84000 -
- 104775 84000

Iнвестицiї (векселi, ОВДП) 94060 - - - 0 40000 94060 40000

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - - - 0 86675 0 86675

Грошовi кошти - - - - 31104 3664 31104 3664

Векселi виданi - - - - - - - -

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - -
19 35 19 35

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - - - - - 0 -
0

5.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го
рiвня iєрархiї

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї
Залишки станом на 30.09.2020 р. Придбання (продажi), рекласифiкацiя Залишки

станом на 30.09.2021 р. Стаття (статтi)  у прибутку або збитку,  у якiй прибутки або збитки
визнанi

Iнвестицiї  для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) 84000 20775 104775 -

Iнвестицiї  (векселi) 40000 (40000) 0 -

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 86775 (86775) 0 -

Грошовi кошти та їх еквiваленти 3664 27440 31104 -

Векселi виданi - - - -

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35 (16) 19 -

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - 0 - -

5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Стаття Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

9 мiсяцiв 2020 9 мiсяцiв 2021 9 мiсяцiв 2020 9 мiсяцiв 2021



Iнвестицiї  для продажу (поточнi фiнансовi iнвестицiї) - - - -

Iнвестицiї (векселi) 40000 0 40000 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 86675 0 86675 0

Грошовi кошти 3664 31104 3664 31104

ОВДП - 94060 - 94060

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35 19 35 19

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - 0 - 0

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй
неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах

6.1. Реалiзацiя доходи/витрати

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Чистi заробленi страховi премiї 476800 793574

Премiї пiдписанi, валова сума 512963 803248

Премiї, переданi у перестрахування 73617 55

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (18642) 4777

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 18812 (4842)

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 277388 365067

6.2 Собiвартiсть реалiзованих послуг

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування та перестрахування
56464 56729

Витрати, пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв - -

Iншi витрати -



ВСЬОГО 56464 56729

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 277388 365067

6.3. Iншi операцiйнi доходи/витрати

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 4850 940

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 4850 940

Iншi операцiйнi доходи 8000 7800

Адмiнiстративнi витрати 939 28911

Iншi операцiйнi витрати 30 7754

6.4. Фiнансовi доходи/витрати

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Iншi фiнансовi доходи 402 2232

Iншi доходи 112 117

6.5. Адмiнiстративнi витрати

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Витрати на оплату працi  307 348

Вiдрахування на соцiальнi заходи 68 77

Матерiальнi затрати 4 29

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 309 771

Iншi операцiйнi витрати: -

Реклама, маркетинг, дослiдження ринку 25

Орендна плата  та комунальнi витрати, охорона примiщень 108 210

Послуги зв'язку 48 68

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 26614

Витрати на розробку та просування сайту 0 0



Аудит, Зберiгач, комунальнi витрати, актуарiй, публiкацiя iнформацiї, юридичнi послуги, тощо
70 794

Всього адмiнiстративних витрат 939 28911

6.6. Розкриття статей звiту про фiнансовий стан

Стаття звiту Вiднесено до статтi  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Заборгованiсть за ЦП 86675 0

Iншi поточнi зобов'язання  За товари, роботи, послуги 0 0

6.7. Розкриття статей звiту про фiнансовi результати

Стаття звiту Вiднесено до статтi  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Iншi операцiйнi доходи Регрес, суборенда примiщення, агентська винагорода 8000 7800

Iншi операцiйнi витрати Амортизацiя ОЗ, Знецiнення цiнних паперiв, обiг яких зупинено,
штрафи 30 7754

Iншi фiнансовi доходи Вiдсотки за депозитами 402 2232

Iншi витрати Фiнансовий результат продажу цiнних паперiв 0 0

Iншi доходи Позитивний результат реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 112 117

Iншi операцiйнi витрати Витрати на оренду, комунальнi витрати, асi станс, реклама, розробка
та просування сайту, СРО, витрати обслуговування договорiв страхування 208773

346988

6.8. Розкриття статей звiту про рух грошових коштiв

Стаття звiту Вiднесено до статтi  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Iншi витрачання, операцiйна дiяльнiсть 0 22728

6.9. Податок на прибуток

Поточнi податки розраховуються у вiдповiдностi до українських нормативних положень про
оподаткування. Вiдстроченi податки нараховуються за методом розрахунку заборгованостi за
бухгалтерським балансом. Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд



тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової
звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними
методами визнання доходiв та витрат, а також з балансової вартостi певних активiв. Постiйнi
рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.

Об'єктом оподаткування у ПКУ за базовою (основною) ставкою 18% є прибуток iз джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
(збiльшення/зменшення) фiн результату до оподаткування (прибутку/збитку), визначеного у
фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних П(С)БО або МСФЗ, на рiзницi,
якi виникають вiдповiдно до положень цього Кодексу (пп. 134.1.1-134.1.5 ПКУ). Платник, у
якого рiчний дохiд вiд дiяльностi  (за вирахуванням непрямих податкiв),  визначений за
правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує
20 млн. грн.., об'єкт оподаткування може визначати без коригування ФР до оподаткування на усi
рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв),
визначенi за роздiлом III ПКУ. У ПрАТ "СК "Страховий будинок" рiчний дохiд вiд дiяльностi
склав бiльше 20 млн. грн.., тому податок на прибуток розраховано з урахуванням рiзниць.

Стаття  9 мiсяцiв 2020 р. 9 мiсяцiв 2021 р.

Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування, який оподатковується за ставкою 3%, тис.
грн. 141162 189096

Податок за ставкою 3%, тис. грн. 4235 5673

Фiнансовий результат до оподаткування, тис. грн. 4684 6723

Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу України, тис. грн. 4347 5790

Об'єкт оподаткування, тис. грн. 337 932

Податок за ставкою 18%, тис. грн. 61 168

Податок на прибуток при здiйснення операцiй з нерезидентами, тис. грн. 0 0

Витрати з податку на прибуток, тис. грн. 4296 5841

6.10. Нематерiальнi активи

Стаття активу Лiцензiї страховика, тис. грн. Програмне забезпечення, тис. грн. Разом

Первiсна вартiсть

На 01 сiчня 2021р. 245 7 252

Надiйшло 0



Вибуло 0

На 30 вересня 2021р. 245 7 252

Накопичена амортизацiя

На 30 вересня 2021р. 6 6 6

Балансова вартiсть

На 01 сiчня 2021р. 246 0 246

На 30 вересня 2021р. 246 0 246

До нематерiальних активiв включаються комп'ютернi програми, якi використовуються
Товариством при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi, а також лiцензiї на провадження
професiйної дiяльностi.  Переоцiнка вартостi наявних нематерiальних активiв не проводилась у
зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку на подiбнi активи. На звiтну дату
нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та
використаннi Товариством.

6.11. Основнi засоби

Товариством при складаннi фiнансової звiтностi  використана модель собiвартостi, згiдно
МСБО 16 "Основнi засоби".

Оргтехнiка, тис. грн. Меблi та приладдя, тис. грн. Разом

Нерухомiсть

Первiсна вартiсть

На 01 сiчня 2021р. 5273 77001 108 82382

Надiйшло - - - -

Вибуло - - -

На 30 вересня 2021р. 5273 77001 108 82382

Накопичена амортизацiя

На 01 сiчня 2021 р. 2172 108 2280

На 30 вересня 2021р. 2943 0 108 3051

Балансова вартiсть



На 01 сiчня 2021р. 3101 77001 0 80102

На 30 вересня 2021р. 2330 77001 0 79331

Управлiнським персоналом Товариства прийнято рiшення про переоцiнку нерухомостi.

6.12. Фiнансовi iнвестицiї

6.12.1. Фiнансовi активи

Найменування показника Балансова вартiсть на 30.09.2020 (тис. грн.) Балансова вартiсть
на 30.09.2021(тис. грн.)

Векселi 40000 0

6.12.2. Фiнансовi активи

Найменування показника Балансова вартiсть на 30.09.2020 (тис. грн.) Балансова вартiсть
на 30.09.2021(тис. грн.)

Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати - 0

ОВДП - 94060

Корпоративнi права 84000 104775

6.13. Дебiторська заборгованiсть

Найменування показника На 30.09.2020       (тис. грн.) На 30.09.2021

 (тис. грн.)

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - заборгованiсть за договорами
страхування та перестрахування 28173 7270

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 0

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0 0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 0 0



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 86675 0

 Керiвництво Товариства вважає, що вся заборгованiсть буде повернена у вiдповiднi термiни
впродовж 12 мiсяцiв.

Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.

Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

6.14. Грошовi кошти

Стаття На 30.09.2020        На 30.09.2021

Каса, в тис.грн. 0 0

Поточнi рахунки в банках, в тис. грн. 3620 17082

Депозитнi рахунки в банках, в тис.грн. 44 14022

Всього, тис. грн.. 3664 31104

Кошти  розмiщенi на поточних та депозитних рахунках Товариства в ПАТ "КБ
"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, ПАТ "ОЩАДБАНК" МФО
305482, ПАТ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478. Товариство здiйснило дослiдження на предмет
знецiнення (можливого нарахування резерву очiкуваних кредитних збиткiв) щодо грошових
коштiв на депозитних рахунках. Суттєвих ознак знецiнення не визначено.

6.15. Страховi резерви та частка страховикiв в страхових резервах

Товариством сформовано:

 резерв незароблених премiй у розмiрi 22617 тис. грн.;

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 3180 тис. грн.;

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 0 тис. грн..

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй складає 0 тис. грн., в резервi заявлених,
але не виплачених збиткiв - 0 тис. грн.

Товариство на кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть свої страхових зобов'язань,
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими
контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за



вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних
активiв, є неадекватною в контекстi  розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових
коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного модулювання комбiнованої
збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiй ймовiрностей та математичної
статистики.

Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що
заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної статистики, зокрема
перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи
оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат.
Для тих видiв страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв
збитки, що заявленi, але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть
перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез.

Керiвництво Компанiї вважає, що резерв незароблених премiй та резерв збиткiв сформовано в
адекватному обсязi.

6.16. Статутний капiтал

Зареєстрований капiтал  Товариства  - це статутний капiтал , який на звiтну дату складає 207
000 000,00 (Двiстi сiм мiльйонiв) грн. 00 коп. Капiтал розподiлено на 41 400 (Сорок одна тисяча
чотириста простих iменних акцiй  номiнальною вартiстю 5 000 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.)
кожна. Формування та оплата статутного капiталу Товариства на звiтну дату здiйсненi в
повному обсязi за рахунок реiнвестицiй дивiдендiв та грошових коштiв.

6.17. Резервний капiтал

Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття
збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не
менше 25% статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань
не менш нiж 5% вiдсоткiв з прибутку.

№ п/п

Найменування статтi На 30.09.2020р. (тис. грн.) Надходження протягом року, тис. грн. На
30.09.2021 р.

 (тис. грн.)

1 Резервний капiтал 149866 0 149 866

6.18. Капiтал у дооцiнках



Капiтал у дооцiнках складає 71639 тис. грн.

6.19. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток на звiтну дату складає 148034 тис. грн.

6.20. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"
подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства  внаслiдок виникнення
умовних зобов'язань та умовних активiв, вiдсутнi.

6.21. Поточнi зобов'язання i забезпечення

Стаття На 30.09.2020 На 30.09.2021

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35 19

Розрахунки з бюджетом 1316 2294

Iншi 44291 397

Всього кредиторська заборгованiсть 45642 2710

7. Розкриття iншої iнформацiї

7.1 Умовнi зобов'язання

7.1.1. Судовi позови

Товариством та проти Товариства судовi позови не подавались.

7.1.2. Оподаткування

Податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється, тому може
тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства керiвництвом у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї
дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо забезпечення або
тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його виконання. Податковi
органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства та
проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi
iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у



вiдповiдь на зростання бюджетного тиску,  можуть призвести до зростання рiвня та частоти
податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не
заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi
суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть проводити податковi перевiрки у
фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин
перевiрка може стосуватися довших перiодiв.

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiї,  яка склалась в економiцi  України,  а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На
думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

До пов'язаних сторiн та операцiй з пов'язаними сторонами належать:

" пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

" компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi (акцiонери);

" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або
будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.

Iдентифiкацiя пов'язаних сторiн Компанiї 30 вересня 2021 року

Пряма частка в статутному капiталi Компанiї, % Посада в Компанiї або iншi характеристики
пов`язаної сторони

0 Генеральний директор

0 Головний бухгалтер



Операцiї з пов'язаними сторонами:

9 мiсяцiв 2020 року 9 мiсяцiв 2021 року

Операцiї з пов'язаними сторонами, тис. грн. Всього, тис. грн. Операцiї з
пов'язаними сторонами, тис. грн. Всього, тис. грн.

Короткостроковi виплати працiвникам (*) 119 119 127 127

Пояснення:

 (*) Характер вiдносин - трудовi вiдносини мiж Товариством та вищiм керiвним персоналом

Iншi зв'язанi сторони - ключовий управлiнський персонал 9 мiсяцiв 2020 року 9 мiсяцiв
2021 року

Сума операцiй 0 0

Сума залишкiв заборгованостi 0 0

Строки 1 мiс 1 мiс

Умови Згiдно штатному розпису Згiдно штатному розпису

Наявнiсть забезпечення Немає Немає

Характер вiдшкодування при погашеннi Грошовий Грошовий

Гарантiї наданi чи отриманi Немає Немає

Резерв сумнiвних боргiв Не створювався Не створювався

Витрати стосовно безнадiйної або сумнiвної заборгованостi Безнадiйна або сумнiвна
заборгованiсть вiдсутня Безнадiйна або сумнiвна заборгованiсть вiдсутня

Керiвництво вважає що всi операцiї з пов'язаними особами здiйснювались на умовах якi
вiдповiдають ринковим.

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть



чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi, та притаманнi страховим компанiям ризики -
андеррайтинговий ризик та ризик дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний
ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом
Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його
можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його
пом'якшення.

7.3.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя (аналiз фiнансової звiтностi контрагента, доступної до користування)
щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi
методи управлiння кредитними ризиками:

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.

Фiнансовi активи, якi були простроченi Товариство не має. Застави та iншi форми забезпечення
Товариством не отримувались та не надавались.

Товариства не має активiв, що до яких iснує  ризик знецiнення фiнансових iнвестицiй
Товариства у майбутньому.

7.3.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.



Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї, аналiз чутливостi до iншого
цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї".

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство не володiє фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво
Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових
ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть
вiдсоткових фiнансових iнструментiв.

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики

Тип активу 9 мiсяцiв 2020 року 9 мiсяцiв 2021 року

Банкiвськi депозити 44 14023

Всього 44

14023

Частка в активах Товариства 0,01% 4,4%

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну



волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за
оприлюдненою iнформацiєю НБУ. Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання
ринкових ставок на + 7 процентних пункти, у попередньому перiодi 4%. Проведений аналiз
чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс,
залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на  вартiсть
чистих активiв Товариства

Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за
кожним фiнансовим iнструментом.

Вiдсотковi ризики

Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи
Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки

На 30.09.2020 р.

Можливi  коливання ринкових ставок                                              +  4,0%  пункти
- 4,0% пункти

Банкiвськi депозити 44 11,0% +4,8 -4,8

Разом  44 11,0% +4,8 -4,8

На 30.09.2021 р.

Можливi  коливання ринкових ставок                                               +  7,0%  пункти
- 7,0% пункти

Банкiвськi депозити 14023 12% +1682,8 -1682,8

Разом  14023 12% +1682,8 -1682,8

7.3.3. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної
дiяльностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:



9 мiсяцiв 2021 До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1
року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього

Поточна кредиторська заборгованiсть  - 19  - - - 19

Iншi поточнi зобов'язання - 0 - - - 0

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 359
359

Всього - 378 - - - 378

Керiвництво оцiнює кредитний ризик як вкрай незначний.

7.3.4 Ризик дефолту контрагента

Ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. Ризик витрат, пов'язаних зi
змiною оцiнки платоспроможностi перестраховика (змiною кредитного рейтингу). Потенцiйно
можливий вплив знецiнення вiдповiдних активiв не повинен перевищувати 5% вiд загальної
суми активiв.

7.3.5. Реалiзацiя управлiння ризиками.

Процес управлiння ризиками включає виконання наступних процедур:

Планування управлiння ризиками - вибiр пiдходiв i планування дiяльностi з управлiння
ризиками страховика.

Iдентифiкацiя ризикiв - визначення ризикiв, здатних вплинути на страховика, i документування
їх характеристик.

Якiсна оцiнка ризикiв - якiсний аналiз ризикiв i умов їх виникнення з метою визначення їх
впливу на платоспроможнiсть страховика.

Кiлькiсна оцiнка - кiлькiсний аналiз ймовiрностi виникнення та впливу негативних наслiдкiв
ризикiв ризикових подiй на страховика.

Планування реагування на ризики - визначення процедур i методiв з ослаблення негативних
наслiдкiв ризикових подiй та використанню можливих переваг.

Монiторинг та контроль ризикiв - монiторинг ризикiв, визначення залишкових ризикiв,
виконання плану управлiння ризиками та оцiнка ефективностi дiй з мiнiмiзацiї ризикiв.

Компанiя  використовує такi способи управлiння ризиками:

1. Вiдмова (ухилення) вiд ризику (наприклад, неприйняття ризику на страхування, вiдмову вiд



спiвпрацi з ненадiйними брокерами та агентами i т.д.);

2. Передача ризику (перестрахування ризику, аутсорсинг окремих бiзнес - процесiв);

3. Скорочення ризику (рiзнi франшизи, агрегатна програма виплат, виплата "по першому
ризику" тощо);

4. Прийняття ризику (повне утримання).

Результатами функцiонування систем управлiння ризиками та внутрiшнього контролю (аудиту)
Товариства є:

- надiйнiсть iнформацiї, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю Товариства;

- стабiльне i ефективне функцiонування Товариства;

- дотримання внутрiшньогосподарської полiтики;

- збереження та рацiональне використання активiв;

- вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок;

- точнiсть i повнота бухгалтерських записiв;

- своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї;

- незалежнi процедури перевiрки (аудиторськi процедури), якi використовуються для
визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї належним чином санкцiонованi,
правильно оформленi  i  вiдображенi  в облiкових регiстрах,  що здiйснюються  службою
внутрiшнього  аудиту  Товариства, дiяльнiсть якої  узгоджується з вимогами  статтi 15?.
Внутрiшнiй аудит (контроль), вiдповiдно до Закону України вiд 12.07.2001, № 2664-III "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" iз змiнами i
доповненнями.

7.4. Управлiння капiталом

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення



додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих
позик.

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року наведенi
нижче:

тис. грн.

Активи, тис.грн. Зобов'язання, тис.грн. Вартiсть чистих активiв, тис.грн.

 (гр. 1 - гр. 2)

316789 28507 288279

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у
вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi нижче:

тис. грн.

Перiод Вартiсть чистих активiв, тис.грн. Статутний капiтал, тис.грн. Рiзниця (гр. 2 - гр. 3),
тис.грн.

9 мiсяцiв 2021 року 288279 207000 81279

За результатами господарської дiяльностi у звiтному перiодi вартiсть чистих активiв Товариства
бiльша за розмiр Статутного капiталу.

Вiдповiдно до статтi 30 роздiл III Закону України "Про страхування" №89-96 ВР вiд
07.03.1996. "Мiнiмальний  розмiр  статутного фонду (гарантiйного депозиту) страховика,
який   займається  видами  страхування  iншими,  нiж страхування життя,   встановлюється
у    сумi,   еквiвалентнiй 1 млн  євро, за валютним обмiнним курсом валюти України".

Товариство дотримується вимог до розмiру статутного капiталу. Сплачений статутного капiтал
вiдповiдає нормативним вимогам.

7.5. Подiї пiсля Балансу

Вiдповiдно до вимог МСБО (IAS) 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" подiї пiсля звiтного перiоду -
це сприятливi  або несприятливi  подiї,  якi  вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати
затвердження фiнансової звiтностi до випуску, а саме:

а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду);

б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування пiсля звiтного перiоду).



- Вимог щодо виплат страхового вiдшкодування за цей перiод не надходило.

Iншi подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали
коригування даних рiчної фiнансової звiтностi або розкриття iнформацiї звiтного року, вiдсутнi.

Генеральний директор

ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"                    А.С.  Никитаренко

Головний бухгалтер                                Н.С.
Костенюк





ХV. Проміжний звіт керівництва
28 вересня 2021 року ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" (далi - Товариство) отримало
повiдомлення вiд акцiонерiв про укладання договору мiж акцiонерами. Сторони договору -
акцiонери, що в сукупностi володiють 28,9 % акцiй Товариства, визначенi як особи, що дiють
спiльно i узгоджують свої дiї для досягнення спiльної мети. Означенi акцiонери також були
визначенi Товариством як кiнцевi бенефiцiарнi власники.

У звiтному перiодi Товариством були здiйсненi iнвестицiї в економiку України, а саме у
розвиток безпроводового електрозв'язку. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд
12.01.2021р. був здiйснений внесок до статутного капiталу ТОВ "ТРАНСЛОГIСТIК-ПЛЮС",
яке здiйснює дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку. Це дозволило збiльшити та
диверсифiкувати страховi резерви Товариства.

При управлiннi ризиками Товариство впроваджує заходи щодо мiнiмiзацiї можливого
негативного впливу пандемiї COVID 19. За результатами роботи за 3 кв. 2021 року Товариство
зазнало суттєвого впливу вiд пандемiї COVID 19, оскiльки вимушено було змiнити режим
роботи з урахуванням встановлених загальнодержавних обмежень, пов'язаних iз введенням
карантину.

Схильнiсть Товариства до ринкових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi,
процентного, операцiйного та комплаєнс ризику є помiрною. Стратегiя управлiння ризиками
полягає у виявленнi потенцiйних суттєвих ризикiв дiяльностi Товариства, спрямованої на
досягнення довгострокових цiлей, визначеннi максимально негативних наслiдкiв у разi їх появи,
а також у розробцi та впровадженнi у Товариствi iнструментiв запобiгання та обмеження
ризикiв, та мiнiмiзацiї ефекту вiд їх впливу. Органiзацiйна структура управлiння ризиками
формується враховуючи вимогу щодо вiдсутностi конфлiкту iнтересiв та забезпечує розподiл
функцiй та повноважень органiв, пiдроздiлiв та вiдповiдальних працiвникiв при прийняттi та
управлiннi ризиками. З точки зору структурної органiзацiї, Товариство приймає комбiновану
модель управлiння ризиками. З урахуванням рекомендацiй Нацiонального банку України та
мiжнародної практики, Товариство визначає наступнi суттєвi внутрiшнi ризики: кредитний
ризик; ризик лiквiдностi; валютний ризик; процентний ризик; ринковi ризики; операцiйний
ризик; комплаєнс ризик.



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
На пiдставi наданих повноважень, посадовi особи ПрАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
надають твердження про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i що
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".


