Титульний аркуш
03.11.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/031121
(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).
Голова правлiння
(посада)

Крамер Геннадiй Леонiдович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "МIСТО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33295475
4. Місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432508107, 0432508108
6. Адреса електронної пошти: info@ic-misto.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):
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 інфраструктури 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://www.ic-misto.com.ua

03.11.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"
Вінницька область, Вiнниця

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 46
Адреса, телефон: 21050 м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25, 0432508107
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

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

33295475

за КОАТУУ

0510100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.12

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 p.
Форма №1-к

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

71
315
( 244 )
0
74 120
82 657
( 8 537 )
0
0
(0)
0
0
(0)

49
315
( 266 )
0
71 831
82 825
( 10 994 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060

0
0
0
0
0
1 640

0
0
0
0
0
883

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

75 831

72 763

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

14
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0

1125

427

411

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

184
2 180
0
0
0
8 811
0
17 106
0
17 106
0
560

32
2 014
0
0
0
8 896
0
34 328
0
34 328
0
515

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
560
0
0
29 282

0
51
464
0
0
46 210

1200

0

0

1300

105 113

118 973

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

71 000
0
23 453
0
0
0
65
-11 092
(0)
(0)
0

71 000
0
23 453
0
0
0
65
3 768
(0)
(0)
0

Код
рядка

Неконтрольована частка
1490
0
0
Усього за розділом I
1495
83 426
98 286
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
5 118
3 600
Довгострокові забезпечення
1520
526
509
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
526
509
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
12 776
11 830
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
2 694
3 577
резерв незароблених премій
1533
10 082
8 253
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
18 420
15 939
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
124
29
товари, роботи, послуги
1615
590
3 502
розрахунками з бюджетом
1620
324
65
у тому числі з податку на прибуток
1621
272
0
розрахунками зі страхування
1625
59
68
розрахунками з оплати праці
1630
216
218
одержаними авансами
1635
0
0
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
1 954
754
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
112
Усього за розділом IІІ
1695
3 267
4 748
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
105 113
118 973
Примітки: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" подає
консолiдовану
фiнансову звiтнiсть iз її дочiрньою компанiєю ТОВ "Подiлля-Асистанс", що включає консолiдований
баланс (консолiдований звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2021 року .
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть становить:
-дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги 411 тис.грн
-дебiторська заборгованiсть за розрахунками :

- з бюджетом- 2014тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -8896 тис. грн
Станом на 30.09.2021р. довгостроковi зобов'язання становлять 15939тис. грн. Поточнi зобов'язання
становлять 4748 тис. грн.
За звiтний перiод структура поточних зобов'язань:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3502 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з оплати працi 218 тис. грн.;
- з бюджетом 65 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхування-68 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання112 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 754 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду нерозподiлений прибуток становить 3768 тис. грн

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Мандренко Тетяна Михайлiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

33295475

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2-к
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

175

2010
2011
2012
2013

41 310
40 411
( 834 )
-1 829

20 371
19 737
( 1 016 )
-1 665

2014

-96

-15

2050
2070

(0)
( 6 335 )

(0)
( 7 123 )

2090

34 975

13 423

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-832
-883
51
2 680

797
797
0
1 096

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 15 532 )
( 7 325 )
( 77 )

( 10 707 )
( 5 708 )
( 161 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

13 889

0

2195
2200
2220

(0)
0
745

( 1 260 )
0
1 291

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

1 145
0
(0)
(0)
( 919 )
0

2 245
0
(0)
(0)
( 414 )
0

2290

14 860

1 862

2295
2300

(0)
0

(0)
-684

2305

0

0

2350

14 860

1 178

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
16 423
0
0

0

0

0
0

0
16 423

(0)

(0)

0
14 860

16 423
17 601

0

0

0

0

0

0

0

0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
0
Витрати на оплату праці
2505
6 543
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 424
Амортизація
2515
1 839
Інші операційні витрати
2520
15 348
Разом
2550
25 154
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
5 228
1 136
2 400
8 879
17 643
За аналогічний
період

попереднього
року
4
0
0
0,000000

1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: У звiтному перiодi чистi заробленi страховi премiї на товариствi становили 41310 тис. грн.,
премiї пiдписанi, валова сума становили 40411тис. грн., премiї, переданi в перестрахування 834 тис. грн.,
змiна резерву незароблених премiй, валова сума -(1829) тис. грн., змiна частки перестраховикiв у резервi
незароблених премiй (96) тис. грн. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами становили 6335 тис.
грн. Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв становили -832 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати
становили 15532 тис. грн., витрати на збут 7325 тис. грн., iншi операцiйнi витрати становили 77 тис. грн.
За результами дяльностi за 9 мiсяцiв отримано чистий прибуток в сумi 14860 тис. грн.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Мандренко Тетяна Михайлiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

33295475

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №3-к

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

139
0
0
57
0
0
4

229
0
0
116
0
0
43

3025

135

173

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
166
0
42 994
0
2 163

0
0
0
21 282
0
1 309

3100
3105
3110
3115
3116

( 13 679 )
( 5 286 )
( 1 414 )
( 1 743 )
( 322 )

( 8 206 )
( 4 210 )
( 1 127 )
( 1 701 )
( 676 )

3117

(0)

(0)

3118

( 1 421 )

( 1 025 )

3135
3140
3145

(0)
( 34 )
(0)

(0)
( 167 )
(0)

3150

( 6 332 )

( 9 703 )

3155
3190
3195

(0)
( 71 )
17 099

(0)
( 107 )
-2 069

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
610
1 118
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
1 454
2 252
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 87 )
( 10 242 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
1
977
-6
872
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
10 000
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 1 526 )
( 1 734 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 328 )
( 430 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
( 8 778 )
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-1 854
-942
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
17 222
-9 883
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
17 106
22 314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
34 328
12 431
Примітки: Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 17099 тис.
грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 1977 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод –1854 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод становить 17222 тис. грн
Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Мандренко Тетяна Михайлiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МIСТО"

Підприємство

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

33295475

Консолідований звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №4-к
Код за ДКУД

1801011

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

2
4000
4005

3
71 000
0

Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
23 453
0
65
-11 092
0
0
0
0
0
0
0
0

4010
4090
4095

0
0
71 000

0
0
23 453

0
0
0

0
0
65

0
0
-11 092

0
0
0

0
0
0

0
0
83 426

0
0
0

0
0
83 426

4100

0

0

0

0

14 860

0

0

14 860

0

14 860

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

10
83 426
0

11
0
0

12
83 426
0

Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
14 860
0
0
14 860
0
14 860
Разом змін у капіталі
4300
71 000
23 453
0
65
3 768
0
0
98 286
0
98 286
Залишок на кінець року
Примітки: Ввласний капiтал товариства складається iз наступних елементiв: Статутний капiтал - 71000 тис. грн,.капiтал у дооцiнках, 23453 тис. грн.,
нерозподiлений прибуток 3768 тис. грн. , резервний капiтал 65 тис. грн
Керівник
Головний бухгалтер

Крамер Геннадiй Леонiдович
Мандренко Тетяна Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примітки до консолідованої фінансової звітності за 9 місяців 2021 року

Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Місто»
ЗМІСТ
Консолідований звіт про фінансовий стан.
Консолідований звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Консолідований звіт про рух грошових коштів.
Консолідований звіт про власний капітал.
1. Зміст Приміток до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія
«Місто» за 9 місяців 2021 року, складеної за МСФЗ та інформація, що підлягає
розкриттю.
1.1.

Загальна інформація про підприємство.

1.2.

Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

1.3.

Випущені нові та переглянуті МСФЗ.

1.4.

Суттєві положення облікової політики.

1.5.

Основні облікові судження, оцінні значення і допущення.

1.6.

Розкриття інформації, щодо використання справедливої вартості.

1.7.

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний квартал у порівнянні з
фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок.

1.8.

Розкриття інформації , що підтверджує статті, подані у звітності.

1.9.

Управління капіталом.

1.10. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками.
1.11. Події після звітної дати.
1.12. Вплив інфляції на монетарні статті.
1.13. Затвердження фінансової звітності.

Консолідований звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2021 року
( тис. грн.)
Стаття звіту
1
Активи
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Незавершені капітальні інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств :
Інші фінансові інвестиції

Прим. На 31.12.2020р. На 30.09.2021р.
2
3
3

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3

49
71831

74191

71880
883
14
411
32

1.8.4

Необоротні активи
Оборотні активи
Відстрочені аквізиційні витрати
Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги

71
74120

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

1.8.7.1

1640
14
427
184

Інша поточна дебіторська заборгованість

1.8.7.1

8811

8896

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1.8.7.1

Грошові кошти та їх еквіваленти
Частка перестраховика у страхових резервах
Оборотні активи
Всього активів
Капітал та зобов’язання
Капітал
Акціонерний капітал
Капітал в дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Всього капітал
Зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Страхові резерви
Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1.8.7.2
1.8.7.3

2180
17106
560
30922
105113

2014
34328
515
47093
118973

1.8.24
1.8.24
1.8.24
1.8.24

71 000
23453
65
-11092
83426

71000
23453
65
3768
98286

1.8.10
1.8.7
1.8.8

5118
526
12776

3600
509
11830

1.8.9

-

-

1.8.9

124

29

1.8.9

590

3502

Кредиторська заборгованість за розрах, з бюджетом в т.ч.

1.8.9

324

Кредиторська заборгованість з податку на прибуток

1.8.9

272

1.8.6
1.8.5
1.8.7

65

Кредиторська заборгованість зі страхування
Кредиторська заборгованість з оплати праці
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Інші поточні зобов’язання
Всього зобов’язання
Всього капітал і зобов’язання

59
216
1954

1.8.9
1.8.9
1.8.9
1.8.9

68
218
754
112
20687
118973

21687
105113

Консолідований звіт про прибутки та збитки і інший сукупний дохід за 9 місяців 2021
року,
що закінчилися 30 вересня 2021 року
(тис. грн.)
Стаття звіту
Триваюча діяльність
Дохід від реалізації
Собівартість реалізації (страхові виплати)
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні доходи
Витрати від зміни інших страхових резервів
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Результат операційної діяльності
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Результат іншої фінансової діяльності
Результат фінансової діяльності
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток до оподаткування від триваючої
діяльності
Витрати (доходи) з податку на прибуток
Прибуток від триваючої діяльності
Діяльність, що припиняється
Прибуток (збиток) після оподаткування за звітний рік
від припиненої діяльності
Прибуток (збиток) після оподаткування за звітний
рік
Інший сукупний дохід, в т.ч.
Дооцінка(уцінка) необоротних активів
Податок на прибуток пов'язаний з сукупним доходом
Інший сукупний дохід за звітний рік, за вирахуванням
податків
Всього сукупний дохід за вирахуванням податків

Прим.

1.8.11
1.8.14
1.8.15
1.8.16
1.8.17
1.8.18
1.8.19

1.8.20

Звітний
квартал

Попередній
період

41310
6335
34975
2680
-832
15532
7325
77
13889
745

20371
7123
13423
1096
797
10707
5708
161
-1260
1291

745
1145
919

1291
2245
414

14860

1862

14860
-

684
1178
-

-

-

1.6.18.

14860
-

1178
-

14860

1178

Консолідований звіт про рух грошових коштів за 9 місяців що закінчилися 30 вересня
2021 року
(за прямим методом)
( тис. грн.)
Стаття Звіту
1

Прим. На 30.09.2021

Аналогічний
попередній
період

2

3

4

1.6.5.3.

139
42994
57

229
21282
116

135
4

173
43

166
2163
13679
5286
1414
1743
322
1421
34
6332
71

1309
8206
4210
1127
1701
676
1025
167
9703
107

17099

-2069

1.6.5.3.
1.6.5.3
1.6.5.3

610
1454
87
1977

1118
2252
10242
-6872

1.6.5.3.
1.6.5.3
1.6.5.3.
1.6.5.3
1.6.5.3
1.6.5.3

1526
328
-1854
17222
17106
34328

10000
1734
430
-942
-9883
22314
12431

Операційна діяльності
Надходження від :
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Надходження від страхових премій
Цільового фінансування
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату за товари (роботи, послуги)
Витрачання на оплату праці
Витрачання на відрахування на соціальні заходи
Витрачання з податків та зборів , в т.ч.
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Інвестиційна діяльність
Надходження від отриманих відсотків
Інші надходження
Витрачання на придбання необоротних актвів
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
Фінансова діяльність
Надходження від власного капіталу
Отримання позик
Погашення позик
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на придбання в дочірньому підприємстві
Інші платежі
Чистий рух грошових від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

1.6.5.3.
1.6.5.3.
1.6.5.3.
1.6.5.3.
1.6.5.3
1.6.5.3.
1.6.5.3.
1.6.5.3
1.6.5.3.
1.6.5.3.

1.6.5.3.
1.6.5.3.

Консолідований з віт про зміни у власному капіталі за 9 місяців , що закінчилися 30 вересня

2021 року
( тис. грн.)

Статті

1
Примітка
Залишок на 31.12.2019р.
Коригування
Скоригований залишок
на 31.12.2019 року
Рух капіталу в 2019 році
Чистий прибуток (збиток)
за 2020 рік
Дооцінка(уцінка)
оборотних активів

Нерозподілений
Акціонерний Капітал в Додатковий Резервний
прибуток
дооцінках
капітал
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
2
1.6.19.
61 000
61 000

1.6.19
7539

1.6.19.
0

7539

0

Всього

1.6.19.
65

3
1.6.19.
(6628)

61976

65

(6628)

61976

(4973)

(4973)

16423

4

16423

Рекласифікації елементів
капіталу
Надходження капіталу
Інші зміни в капіталі
Всього змін у капіталі за
2020 рік
Залишок на 31.12.2020р.
Коригування
Скоригований залишок
на 31.12.2020 р.
Рух капіталу за 9 міс.
2021 року
Чистий прибуток (збиток)
за 9 міс. 2021 року
Дооцінка(уцінка)
оборотних активів
Рекласифікації елементів
капіталу
Надходження капіталу
Інші зміни в капіталі
Всього змін у капіталі за 9
міс. 2021 року
Залишок на 30.09.2021 р.

10000
10000
71000
71 000

-509
15914

0

0

23453

0

65

23453

0

65

0
71 000

23453

0

65

509

10000
-

(4464)

21450

(11092)

83426

(11092)

83426

14860

14860

14860

14860

3768

98286

1.1 Загальна інформація про материнську компанію
1. Код ЄДРПОУ
2. Повне найменування українською мовою
3. Скорочене найменування українською мовою
4. Країна реєстрації
5. Місцезнаходження (адреса)
поштовий індекс
телефон
факс
e-mail
6. Організаційно-правова форма
7. Банківські реквізити
8. Участь в об’єднанні фінансових установ
(назва об’єднання)
9. Назва посади, П.І.Б. керівника
10. П.І.Б. головного бухгалтера
11. Кількість штатних працівників
12. Кількість агентів-юридичних осіб
13. Кількість агентів-фізичних осіб

33295475
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»
ПрАТ «СК «Місто»
Україна
м. Вінниця, вул. Хлібна, 25
21050
(0432) 508-108
(0432) 508-107
info@ic-misto.com.ua
Акціонерне товариство
р/р UA 523510050000026505642264850 в АТ «УкрСиббанк»
-

14. Кількість працівників

46

Голова Правління Крамер Геннадій Леонідович
Мандренко Тетяна Михайлівна
37
39
90

Офіційний сайт ПрАТ «СК «Місто»: info@ic-misto.com.ua
З метою забезпечення допомоги застрахованим особам при настанні страхових випадків
17.04.2013 року ПрАТ «СК «Місто» прийняло рішення про створення ТОВ «Поділля-Асистанс»
1. Код ЄДРПОУ

38585797
Товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля 2. Повне найменування українською мовою
Асистанс»
3. Скорочене найменування українською мовою ТОВ «Поділля-Асистанс»
4. Місцезнаходження (адреса)
м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, будинок 46, кімната 2
поштовий індекс
21050
телефон
(0432) 603-097
e-mail
podilliy_assistance@ukr.net
5. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
6. Банківські реквізити
р/р UA 143204780000026003924862914 в АБ «Укргазбанк»
7. Назва посади, П.І.Б. керівника
Директор Титаренко Олена Миколаївна
8. П.І.Б. головного бухгалтера
Гавриш Алла Іванівна
9. Кількість штатних працівників
5
10. Кількість осіб, які надавали послуги за 6
договорами цивільно-правового характеру

1.2 Основи підготовки, затвердження і подання консолідованої фінансової звітності
При консолідації фінансової звітності ПрАТ «СК «МІСТО», ми користувалися наступними
поняттями:
Група – материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.
Дочірнє підприємство – суб’єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб’єкт
господарювання, наприклад партнерство, що його контролює інший суб’єкт господарювання
(відомий як материнське підприємство).
Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність
одного економічного суб’єкта господарювання.

Контроль – повноваження управляти фінансовими та операційними політиками іншого суб’єкта
господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.
Материнське підприємство – суб’єкт господарювання, який має одне або кілька дочірніх
підприємств.
Окрема фінансова звітність – звітність, що подається материнським підприємством, інвестором в
асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб’єкта
господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі
відображених у звітності результатів та чистих активів об’єктів інвестування.
Неконтрольована частка – власний капітал у дочірньому підприємстві, який не відноситься,
прямо чи опосередковано, до материнського підприємства.
Ця консолідована фінансова звітність (надалі звітність «Групи») включає фінансову звітність
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» та Товариства з обмеженою
відповідальністю «Поділля-Асистанс», єдиним власником якого є ПрАТ «СК «Місто».
Концептуальною основою консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Місто» (надалі – ПрАТ «СК «Місто» або звітність Групи за 9
місяців 2021 року, що закінчилися 30.09.2021 р., є Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада
з МСФЗ). Також застосовані всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової
звітності обов'язкові для 2021 фінансового року.
Керівництво ПрАТ «СК «Місто» вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Консолідована фінансова звітність за 9 місяців 2021 року складена Товариством з урахуванням
вимог МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» в частині того, що об’єкт інвестування
консолідується з дати, коли інвестор отримав контроль над таким об’єктом інвестування (
МСФЗ 10,Додаток В, розділ «Перехід», п.В4 а). Тому Консолідована фінансова звітність Групи
за 9 місяців 2021 року містить консолідовані дані фінансової звітності на 01.01.2021 року та на
кінець 3-го кварталу 2021 року, починаючи зі звітного періоду, протягом якого були наявні
відносини контролю з боку інвестора – ПрАТ «СК «Місто» над об’єктом інвестування – ТОВ
«Поділля-Асистанс».
Для проведення процедури консолідації , була проведена перевірка відповідності вимогам
МСФЗ оцінки активів та зобов’язань, відображених на балансі (Звіт про фінансовий стан) за 9
місяців 2021 року підприємства – ТОВ «Поділля-Асистанс». За результатами здійсненого
аналізу Товариство підтверджує відповідність оцінки активів та зобов’язань, відображених в
Балансі (звіті про фінансовий стан) за 9 місяців 2021 року ТОВ «Поділля-Асистанс») вимогам
МСФЗ.
Квартальна фінансова звітність ПрАТ «СК «Місто» за 3-й квартал 2021 року та квартальна
фінансова звітність ТОВ «Поділля-Асистанс» за 3-й квартал 2021 року складена з наростаючим
підсумком з початку року, станом на 30.09.2021 року із застосуванням концептуальної основи
складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та з
використанням єдиних облікових політик для подібних операцій.
Консолідована фінансова звітність за 3-й квартал 2021 року складена шляхом здійснення
наступних дій:


Об’єднання річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто» за 3-й квартал 2021 року та
квартальної фінансової звітності ТОВ «Поділля-Асистанс» за 3-й квартал 2021 року з
наростаючим підсумком з початку року шляхом обчислення суми подібних статей
активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат;



Виключення балансової вартості інвестицій материнської компанії – ПрАТ «СК «Місто»
в підприємство – ТОВ «Поділля-Асистанс,

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень,
округлених до цілого, якщо не зазначено інше.
Характер та масштаби суттєвих обмежень: ПрАТ «СК «Місто» у звітному періоді не
застосовувало обмежень до ТОВ «Поділля-Асистанс» ( статутні, контрактні та регуляторні
обмеження) на його здатність мати доступ до активів або використовувати їх чи погашати
зобов'язання групи, а саме :
• такі, що обмежують здатність материнського підприємства або його підприємства, єдиним
власником якого є ПрАТ «СК «Місто», передавати грошові кошти або інші активи іншим
суб'єктам господарювання (або від інших суб'єктів господарювання) групи;
• гарантії або інші вимоги, що можуть обмежувати виплати дивідендів та інші виплати капіталу
або позики чи авансові платежі, видані або такі, що погашаються, іншим суб'єктам
господарювання (або іншими суб'єктами господарювання) у групі (п. 13а МСФЗ 12 «Розкриття
інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання»);
Характер та ступінь, до якого захисні права неконтрольованих часток можуть значно обмежити
здатність суб'єкта господарювання мати доступ до активів або використовувати їх та погашати
зобов'язання групи (такі, як, наприклад, коли материнське підприємство зобов'язане погасити
зобов'язання дочірнього підприємства перш ніж погашати свої власні зобов'язання, або коли для
доступу до активів або для погашення зобов'язань дочірнього підприємства необхідна ухвала
неконтрольованих часток) (п. 13б МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших
суб'єктах господарювання»);
Балансова вартість у консолідованій фінансовій звітності активів та зобов'язань, до яких
застосовуються обмеження (п. 13в МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших
суб'єктах господарювання»).
Коригування.
 При консолідації фінансове становище та результати діяльності групи компаній
показуються так, ніби вони були єдиною компанією.
 Якщо члени однієї групи здійснюють між собою господарські операції (що більш ніж
ймовірно), сума дебіторської заборгованості буде дорівнювати сумі кредиторської
заборгованості у іншої. При об’єднанні балансів у процесі консолідації ці суми у фінансовій
звітності групи взаємо зараховуються.
Всі внутрішньо групові суми в балансі (дебіторська і кредиторська заборгованість) у звіті
про сукупні прибутки і збитки при консолідації усуваються. Напрямок продажу значення не має.
Нереалізований прибуток
Суми по внутрішньо груповим розрахункам при консолідації виключають. Основна причина
появи цих сум – торгівельні операції між компаніями групи (внутрішньо групові операції).
Згідно МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», залишки по розрахункам усередині групи,
операції у середині групи, а також нереалізований прибуток від таких операцій підлягають
виключенню.
Для консолідації фінансової звітності за 9 місяців 2021 року початкове сальдо по статтям
фінансової звітності прийнято тотожне кінцевому сальдо по статтям фінансової звітності
станом на 31.12.2020 року.
Безперервність діяльності.

Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань
відбувається у ході звичайної господарської діяльності за 3-й квартал 2021 року з наростаючим
підсумком з початку року. Продовження і майбутня діяльність Товариства та ТОВ «ПоділляАсистанс», єдиним власником якого є ПрАТ «СК «Місто», в значній мірі залежить від поточної
та майбутньої економічної ситуації в Україні. Консолідована фінансова звітність не включає
будь-які коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби ПрАТ «СК «Місто» не
могло продовжити подальше здійснення своєї діяльності у доступному для огляду майбутньому
виходячи з принципу безперервності.
Пандемія коронавірусу
негативно вплинули на економіку України, карантин виявив слабкі
сторони, які держава повинна реформувати та зробити ефективними, одним з них є охорона
здоров’я. Вже сьогодні бачимо вливання значних фінансових ресурсів в сферу ОЗ, що допоможе
модернізувати та зробити придатною та стійкою до викликів інституцію охорони здоров’я. - як і
в цілому у світі в Україні будуть проходити процеси цифровізації економіки, що значно
полегшить управління фінансами країни.
На сьогоднішній день страхова компанія «Місто» пропонує споживачам фінансових послуг
понад 60 страхових продуктів. Програми страхування максимально адаптовані під потреби
клієнта, фінансові ресурси компанії, довгострокова політика стабільного розвитку дозволяють
гарантувати нашим клієнтам та партнерам надійний захист їх ризиків. ПрАТ «СК «Місто»
здійснює страхову діяльність за такими основними видами страхування: страхування майна,
страхування транспортних засобів, страхування відповідальності, страхування від нещасних
випадків, страхування фінансових ризиків та ін. Пріоритетним напрямком роботи Товариства є
надання послуг з добровільного медичного страхування.
- Основними завдання розвитку Групи на 2021-2022 роки є:
- - забезпечення формування максимального обсягу фінансових надходжень у
відповідності з планами розвитку Групи;
- - забезпечення постійної фінансової рівноваги Групи (платоспроможності, ліквідності,
фінансової незалежності, доходності) в процесі його розвитку;
- - участь у реалізації різних програм та проектів зі страхування в тому числі і соціальних;
- - продовження роботи з впровадження нових страхових програм та продуктів в тому
числі з використанням інтернет-технологій.

ТОВ «Поділля-Асистанс» є асистуючою компанією, яка спеціалізується на організації
повного циклу послуг по врегулюванню страхових подій, починаючи від моменту звернення
застрахованої особи до здійснення страхової виплати.
На сьогодні ТОВ «Поділля-Асистанс» є комплексним сучасним клієнтоорієнтованим
асистансом, який забезпечує клієнтам страховий сервіс з медичного, договірного та інших видів
асистансу.
Основним напрямком в діяльності є медичний асистанс.
Асистанські послуги надаються застрахованим особам ПрАТ «СК «Місто» на умовах Договору
доручення.
ТОВ «Поділля-Асистанс», відповідно до умов договору про надання консультаційних,
інформаційних послуг, укладеного з ПрАТ «СК «Місто», надаває послуги супроводу договорів
страхування, вчинення організаційних та підготовчих дій щодо їх укладення, зокрема щодо:
консультування та надання рекомендацій в галузі зв’язків із громадськістю та обміну
інформацією про потребу (бажання) потенційних страхувальників укласти договір страхування;
надання консультацій та інформації потенційним Страхувальникам щодо страхових
продуктів ПрАТ «СК «Місто»;
вивчення страхового ринку з метою пошуку потенційних Страхувальників і встановлення з
ними ділових відносин;

надання інформації потенційним Страхувальникам про стратегічних партнерів та
найближчі підрозділи ПрАТ «СК «Місто» та направлення потенційних Страхувальників до
таких підрозділів.
ТОВ «Поділля-Асистанс» гарантує якісне виконання договірних зобов'язань, індивідуальний
підхід, дотримання умов конфіденційності та оперативність взаємодії під час всього періоду
страхового супроводу.
Крім того, 13.04.2017 р. ТОВ «Поділля-Асистанс» та КП «Міський лікувально-діагностичний
центр» уклали договір про спільну діяльність №01 (без створення окремої юридичної особи).
Метою спільної діяльності є надання послуг з проведення діагностики організму за допомогою
комп’ютерного томографа.
Відповідно до договору про спільну діяльність від 13.04.2017р. №01 керівництво спільною
діяльністю, ведення спільних справ сторін за договором, а також ведення бухгалтерського
обліку покладено на КП «Міський лікувально-діагностичний центр».
Принцип нарахування.
Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до основи принципу
нарахування. Результати операцій та інших подій визнаються по факту їх здійснення, а не в
момент отримання або здійснення платежів коштами, відображаються в облікових записах і в
фінансовій звітності періодів, яким вони відповідають.
1.3 Випущені нові та переглянуті МСФЗ.
Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів, вперше застосовані ПрАТ
«СК «Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс».
Облікова політика, прийнята при складанні фінансової звітності, відповідає політиці, яку
застосовували при складанні фінансової звітності ПрАТ «СК «Місто» за 9 місяців 2021 року ,
що закінчилися 30 вересня 2021 року, за винятком прийнятих нових стандартів і роз'яснень, що
вступили в силу на 1 жовтня 2021 року. ПрАТ «СК «Місто» не застосувало достроково будь-які
інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були прийнятті, але ще не вступили в силу.
При підготовці фінансової звітності за 9 місяців 2021 року, що закінчилися 30 вереня
2021 року, Група застосовувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають
відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності за 3-й
квартал 2021 року. Характер і вплив цих змін розглядається нижче.
Нові стандарти, які застосовуються в обов’язковому порядку підприємствами при
підготовці фінансової звітності за МСФЗ, та вперше прийнятими у Європейському Союзі,
станом на 30 вересня 2021 року та за період, що закінчився цією датою:
Група не застосовувала таких нових і переглянутих МСФЗ, які були випущені, але ще не набули
чинності:
Стандарти/тлумачення
Набувають чинності для
річних облікових періодів, які
починаються на або після
Поправки до МСБО 37 "Обтяжливі договори - витрати на
виконання договору"
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору»
являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з договором
2022 рік
- тобто або додаткові витрати виконання договору
(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з
договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта
основних засобів, що використовується при виконанні

основних засобів, що використовується при виконанні
договору).
Дострокове застосування дозволено.
Поправки до МСБО 16 "Основні засоби: надходження від
продажу виробів, вироблених до часу, коли актив став
доступним для використання"
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості
основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених
предметів, коли компанія готує актив до його цільового
використання. Натомість компанія визнає такі надходження
від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або
збитку.
Дострокове застосування дозволено.
"Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020"
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ.
Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує
IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї
материнської компанії), виконати оцінку накопиченого
ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією
на дату її переходу на МСФЗ.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий»
тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань.
Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди воно включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем
і займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або
отримане від особи інших сторін.
Дострокове застосування дозволено
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16
Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює
ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом
виключення
прикладу
урахування
відшкодування,
отриманого орендарем від орендодавця в якості компенсації
за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості.
Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки
грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не
включаються до розрахунків справедливої вартості
біологічних активів. Поправка призводить до відповідності
IAS 41 і IFRS 13.
Дострокове застосування дозволено
Посилання на Концептуальну основу (поправки до МСФЗ 3)
Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні
основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до
обліку для об'єднання бізнесів.
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей
виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і
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виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і
умовних зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS)
3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на
Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.
Дострокове застосування дозволено
МСФЗ 17 "Договори страхування"
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування
МСФЗ 17
• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звіті про фінансовий стан
• Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних
фінансових звітностях
• Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
• Зміна у визнанні відшкодування за договорами
перестрахування в звіті про прибутки і збитки
• Розподіл маржі за передбачені договором страхування
інвестиційні послуги (CSM)
• Можливість зниження фінансового ризику для договорів
вхідного перестрахування і непохідних фінансових
інструментів
• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також
продовження періоду звільнення від застосування МСФЗ
(IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року
• Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за
договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17
• Послаблення в застосуванні технік для зниження
фінансового ризику
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами
дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт,
ніж в момент виникнення договору
Дострокове застосування дозволено
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Поправки до МСБО 1 "Класифікація зобов'язань на
короткострокові та довгострокові"
Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації
зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта
господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання
принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
Сутність поправок:
· уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове,
якщо у організації є право відстрочити врегулювання
зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на
відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного
періоду;
· класифікація залежить тільки він наявності такого права і не
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реалізує своє право на відстрочку розрахунків;
· роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію якщо право відстрочити врегулювання зобов'язання залежить
від виконання організацією певних умов, то дане право існує
на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку,
якщо організація виконала ці умови на дату закінчення
звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на
дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх
виконання здійснюється кредитором пізніше; і
роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія
може або може погасити шляхом випуску власних
інструментів власного капіталу.
Дострокове застосування дозволено
11 МСФЗ 17 «Страхові контракти»
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 «Продаж або внесок активів
в угодах між інвестором і його асоційованою компанією або
спільним підприємством»

1 січня 2023 року
Дата не визначена

Склад консолідованої фінансової звітності:
Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 30.09.2021;
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 3-й квартал 2021 року;
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 3-й квартал 2021 рік;
Звіт про власний капітал за 2020 рік;
Звіт про власний капітал за 3-й квартал 2021 року;
Примітки до річної фінансової звітності за період 01.01.2021 року по 30.09.2021
року.
Заява про відповідальність керівництва
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової
Звітності (далі – МСФЗ), станом на 30 червня 2021 року та за період з 01.01.2021 року по
30.09.2021 року, яка подає об’єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи
та результати її діяльності.
Керівництво несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в
Групі розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан ПрАТ «СК «Місто» та
ТОВ «Поділля-Асистанс» та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та
українським законам і правилам. Керівництво Групи також несе загальну
відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів
Групи і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.
Керівництво вважає, що у процесі підготовки консолідованої фінансової звітності,
застосована належна облікова політика, її застосування було послідовним і
підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками.
1.4 Суттєві положення облікової політики
Основа формування облікової політики

Облікова політика - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ

наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Інформація про зміни в обліковій політиці
Група обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,
для яких інші політики можуть бути доречними.
Основні принципи облікової політики були послідовно застосовані у звітному році при
підготовці фінансової звітності, змін у звітному році в обліковій політиці не відбувалось.
Власники Товариства або інші особи не мають повноваження вносити зміни до
фінансової звітності після випуску.
Основні судження, оцінки та фактори невизначеності
Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Група веде облік і подає операції та
інші події відповідно до їхнього змісту та економічної сутності, а не тільки їхньої юридичної
форми.
Складання консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і
припущення, що впливають на суми, відображені у фінансовій звітності та примітках до неї. Ці
оцінки ґрунтуються на інформації, наявній на звітну дату.
Основні оцінки та припущення про майбутні події, а також інші основні джерела
невизначеності в оцінках, зроблених на звітну дату, які можуть являти собою значний ризик
необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів і зобов’язань, розглядаються
нижче.
Знецінення активів – визначення груп активів, що генерують грошові потоки
Згідно з МСФЗ 36 «Знецінення активів», Група повинна проводити тестування одиниць,
що генерують грошові потоки, на предмет знецінення. Одним із основних факторів при
визначенні одиниці, що генерує грошові потоки, є можливість оцінити незалежні грошові
потоки, що генеруються такою одиницею. Товариство встановило, що достатня незалежна
цінова інформація для правильного визначення одиниць, що генерують грошові потоки, існує на
рівні Групи в цілому.
Резерви на знецінення активів
Суттєве судження використовується для оцінки сумнівної дебіторської заборгованості та
відповідного резерву під знецінення. Об’єктивним свідченням знецінення фінансових активів є
інформація, яка стосується таких збиткових подій:
- Фактичне розірвання контракту, внаслідок невиконання умов договору, або простроченні
виплати процентів чи основної суми;
- Високу ймовірність банкрутства;
- Реорганізацію емітента;
- Зникнення активного ринку для цих фінансових інструментів через фінансові труднощі
емітента.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Група оцінює строки корисного використання об’єктів основних засобів на основі
очікувань щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологічного розвитку,
конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників. Строки корисного використання
основних засобів та нематеріальних активів переглядаються не рідше одного разу на рік на при

кінці кожного фінансового року. У випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх
оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Зазначені оцінки можуть вплинути на
балансову вартість основних засобів та нематеріальних активів у звіті про фінансовий стан і
знос, визначений в прибутках та збитках.
Рекласифікації у фінансовій звітності та виправлення помилок
На кожну звітну дату Група здійснює оцінку фінансових активів та зобов’язань, в
результаті чого може бути здійснена рекласифікація з подальшим відображенням у звітності.
Помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про
елементи фінансової звітності. Фінансова звітність не відповідає МСФЗ, якщо вона містить або
суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання
фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта
господарювання. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду,
виправляють до затвердження фінансової звітності до випуску. Група виправляє суттєві
помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів,
затверджених до випуску після їх виявлення.
У фінансовій звітності Групи за звітний період 01.01.2021 по 30.09.2021 року відсутнє
виправлення помилок минулих періодів.
Консолідація та об’єднання бізнесу
Для консолідації з асоційованими компаніями інвестор при обліку власних інвестицій має
використовувати метод участі у капіталі, за яким балансова вартість інвестиції відображає
частку інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
Згідно з МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» під методом участі в
капіталі розуміють метод обліку, відповідно до якого інвестицію первісно визнають за
собівартістю, а потім коригують залежно від зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта
інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в
прибутку чи збитку об’єкта інвестування. Згідно з цим методом інвестиція в асоційоване
підприємство первісно визнається за собівартістю, і згодом її балансова вартість збільшується
або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування
після дати придбання.
Визнання та оцінка доходів
Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в
ході звичайної діяльності Групи, коли чисті активи збільшуються в результаті цього
надходження, а не в результаті внесків учасників.
Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або
підлягає отриманню.
Визнання та оцінка витрат
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або
зменшення активів.
Правила оцінки витрат МСФЗ не встановлені і в цьому немає необхідності, оскільки їх
величина є похідною від вартості активів і зобов’язань, правила оцінки яких встановлені МСФЗ.
Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання

Фінансовий актив та фінансове зобов’язання слід згортати і подавати в звіті про фінансовий стан
чисту суму тільки якщо :
- На теперішній час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
- Має намір або погасити зобов’язання на нетто-основі, або продати актив й одночасно
погасити зобов’язання.
Основні засоби
Визнання та оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у
відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби».
Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного
використання (експлуатації), установлений згідно законодавства, більше року (або операційного
циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 6000
грн.
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):
- земельні ділянки;
- будівлі, споруди і передавальні пристрої;
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
- транспорті засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- інші основні засоби;
- інші необоротні матеріальні активи.
Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з
об’єктом, надійдуть в Товариство і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена.
Методи оцінки основних засобів.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що
включає:
ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються);
будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування
та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;
попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території,
зобов’язання за якими компанія бере на себе.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням
прямолінійного методу.
Нематеріальні активи
Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи» за
первісною вартістю.
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть
бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від компанії або виникають
внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути
відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що
майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть компанії та собівартість
активу можна достовірно оцінити.

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю.
Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням
прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються
один раз на рік.
Актив з права користування та орендні зобов’язання
Оренда визнається, вимірюється та презентується відповідно до МСФЗ 16 «Оренда».
Застосовуючи МСФЗ 16, Група має робити коригування, які впливають на оцінку орендних
зобов’язань та оцінку активу з права користування. Це включає в себе визначення договорів, до
яких застосовується МСФЗ 16, визначення строку оренди та ставки відсотка щодо майбутніх
орендних платежів.
Строк оренди, визначений Товариствами, складається з невідмовного періоду оренди
разом з періодами, які охоплюють можливість продовження оренди у випадку, якщо Товариства
обґрунтовано впевнені у тому, що воно реалізує таку можливість, та періодами, які
охоплюються можливістю припинити дію оренди. Для орендних договорів з невизначеним
строком Товариства при розрахунку актива з права користування та орендних зобов’язань
вважають, що термін оренди буде не менше 2 років.
Амортизація відноситься на прибутки та збитки за прямолінійним методом.
На дату початку оренди Група визнає актив з права користування та оцінює його за
собівартістю, а також орендне зобов’язання та оцінює його за теперішньою вартістю орендних
платежів, не сплачених на таку дату.
У подальшому Група оцінює актив з права користування за собівартістю з вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення
корисності та з коригування на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.
Орендне зобов’язання переоцінюється, якщо виконується будь-яка з таких двох умов: або
змінився строк оренди, або змінилася оцінка можливості придбання базового активу.
Переоцінка здійснюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з
використанням переглянутої ставки дисконту.
Подальша оцінка фінансових активів
Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації:
Фінансові активи оцінюються за амортизаційною вартістю з відображенням переоцінки в
прибутку чи збитках.
Ця категорія фінансових інструментів включає в себе такі види інструментів: фінансові
активи, призначені для торгівлі і фінансові активи, що після первинного визнання оцінюються
по справедливій вартості з відображенням переоцінки в прибутку чи збитках. Фінансові активи
класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в
найближчому майбутньому.
Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни
справедливої вартості визначаються в складі доходів від фінансування чи витрат з фінансування
в звіті про сукупний дохід.
Умовні активи та умовні зобов’язання
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в
тому випадку, коли існує достатня ймовірність отримання Групою економічних вигод.

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Дані зобов’язання
розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність
відтоку ресурсів , що втілюють економічні вигоди , є значною.
Справедлива вартість
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена
за зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
свідченням справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на
якому операції щодо активів і зобов’язань мають місце із достатньою частотою та в достатніх
обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній основі.
Група застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є
достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних
відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Мета
застосування методу оцінки вартості – визначити ціну, за якою відбулася б звичайна операція
продажу активу чи передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки поточних
ринкових умов. Група застосовує наступні методи оцінки вартості: ринковий підхід, витратний
підхід та дохідний підхід. Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують кілька методів
оцінки, то результати оцінюють, враховуючи прийнятність діапазону значень, на які вказують
такі результати. Оцінка справедливої вартості – це точка в діапазоні, яка найкраще представляє
справедливу вартість за даних обставин. Група відбирає вхідні дані, які відповідають
характеристикам активу чи зобов’язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операції з
активом чи зобов’язанням. Група використовує вхідні дані з біржових ринків.
Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості
наступним чином:
Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних
ринках для ідентичних активів та зобов’язань;
Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для
спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано
(тобто, визначені на основі цін), та
Рівень 3 – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто,
оцінка вимагає значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).
Перехід з рівня на рівень ієрархії справедливої вартості вважається таким, що мав
місце станом на кінець звітного періоду.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного
періоду та відкладений податок. Поточний та відкладений податок на прибуток відображається
в складі прибутків та збитків за період за виключенням тієї їх частини, яка відноситься до
операцій, що визнаються безпосередньо у складі власного капіталу чи в складі іншого
сукупного прибутку.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період,
визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки
на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).
Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються
за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових
органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або
превалюють до кінця звітного періоду
Відстрочений податок
У відношенні розрахунку та відображення відстроченого податку Група керується
чинним Податковим кодексом України, а саме у зв'язку зі змінами до Податкового Кодексу з
2015 року платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків),
визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий)
період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про
незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім
від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені
відповідно до положень відповідного розділу Податкового Кодексу
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли
Група стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється номінальною вартістю, яка також є амортизаційною вартістю. Подальша оцінка
здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.
До складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Товариство
відносить дебіторську заборгованість за надані послуги по страхуванню (виручку за якими вже
відображено), не оплачені покупцями та заборгованість, яка виникла при створенні ротаційних
фондів, які направлені на оперативне забезпечення всім необхідним застрахованих осіб. ТОВ
«Поділля-Асистанс» складу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
включає дебіторську заборгованість по спільній діяльності і товари.
До складу дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство
відносить дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за
податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Товариство веде облік у розрізі окремих
податків, платежів та зборів. ТОВ «Поділля-Асистанс» складу дебіторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом відносить від’ємне значення з податку на додану вартість.
До складу іншої поточної дебіторської заборгованості Товариство відносить дебіторську
заборгованість що виникає у результаті операцій із пов’язаними сторонами та іншу дебіторську
заборгованість.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того,
що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської
заборгованості зменшується через з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в
наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення
може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення
корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Сторнування не
повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б
амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під
знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі
історичних даних щодо дебіторської заборгованості Товариства.

Кредиторська заборгованість
Первісне визнання та подальша оцінка кредиторської заборгованості відбувається
відповідно до МСФЗ 9 та вищевикладених принципів. Товариство у своєму обліку та звітності
розрізнює наступні види кредиторської заборгованості:
- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування;
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці;
- Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю;
- Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;
- Інші поточні зобов’язання; та
- Інші довгострокові зобов'язання.
Довгострокова кредиторська заборгованість обліковується згідно із вищевикладеними
принципами за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
До складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариство
відносить кредиторську заборгованість за вже придбані активи та отримані роботи або послуги
(витрати за якими вже відображено), ще не оплачені Товариством. ТОВ «Поділля-Асистанс» до
складу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги відносить заборгованість за
медичне обладнання.
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Група відносить
кредиторську заборгованість Групи за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з
працівників. Товариство веде облік у розрізі окремих податків, платежів та зборів.
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Товариство
відносить кредиторську заборгованість за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Група
відносить кредиторську заборгованість з оплати праці.
До складу кредиторської заборгованості за розрахунками за страховою діяльністю,
Товариство відносить кредиторську заборгованість, що утворилася в результаті того, що
Товариством були отримані грошові кошти від застрахованих , термін дії договорів яких ще не
настав та невияснені суми платежів.
До складу інших довгострокових зобов’язань Група відносить кредиторську
заборгованість, строк погашення якої не більше 12 місяців.
Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли Товариства стають стороною за
договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс
витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка
здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Наприкінці кожного звітного періоду Товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того,
що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних
свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до
погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями,
утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх

балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових
потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається
витратами звітного періоду.
Гроші та їх еквіваленти.
Грошові кошти включають гроші на рахунках в банках на поточних та депозитних
рахунках, зі строком розміщення не більше трьох місяців. Грошові кошти обліковуються за
амортизаційною вартістю.
Управлінський персонал оцінює кредитні ризики депозитів в банках, грошей та їх
еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу
фінансового стану банківських установ на кожну звітну дату. Фактори, що беруться до уваги,
включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію
співробітництва з ним.
Станом на кінець звітного періоду управлінський персонал не ідентифікував ознак
знецінення грошових коштів та їх еквівалентів та відповідно, не створив резерви на покриття
збитків від знецінення цих сум.
Витрати на персонал та відповідні відрахування
Витрати на заробітну плату та нарахування на неї, лікарняні та премії, нараховуються
у тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Групи. З метою рівномірного
розподілу витрат протягом звітного року Товариством створюється резерв для забезпечення
оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується на кожну звітну дату виходячи із
середньоденної заробітної плати працівника та кількості невикористаних днів відпустки з
урахуванням податків. Група не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні
чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування.
Поточні забезпечення
Товариство у своєму обліку відображує резерв по витратам на відпустки. Товариство
розраховує резерв по відпустках на дату балансу, враховуючи належну працівникам кількість
днів відпустки станом на звітну дату та їх середню заробітну плату. Резерв відпусток
відображається у фінансовій звітності Товариства, як поточні забезпечення.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та мите законодавство України може тлумачитись по-різному і часто
змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства
керівництвом Групи у зв’язку з діяльністю Групи та операціями в рамках цієї діяльності.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом
трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися
довших періодів. В результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафи
та пені.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток Групою формуються як сума поточних податкових
витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового
законодавства.
Визнання, оцінка, представлення та розкриття податку на прибуток здійснюється у
відповідності до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Податкові активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний період
оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати
податковим органам.

Розрахунок зобов’язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог
Податкового кодексу України.
Забезпечення
Забезпечення визнаються коли:
- Група має теперішню заборгованість внаслідок минулої події;
- існує ймовірність, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття
ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди;
- суму заборгованості можна достовірно оцінити.
Визнане забезпечення оцінюється за сумою, яка є найкращою оцінкою видатків,
необхідних для погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду.
Договори страхування і перестрахування
(а) Класифікація договорів страхування

Договір страхування, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування,
тільки якщо відповідно до нього передається істотний страховий ризик від страхувальника
страховику.
Основою класифікації договорів страхування для цілей бухгалтерського обліку служить
сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого ризику, за договорами як
добровільного так і обов’язкового видів страхування ,а саме:
- Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу).
- Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
- Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
- Страхування фінансових ризиків.
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного).
- Страхування від нещасних випадків.
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
- Страхування медичних витрат.
- Страхування на випадок хвороби.
- Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника).
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних дружин (команд).
- Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може
бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, діяльність яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.

(б) Страхові відшкодування

Страховими відшкодуваннями, понесеними у страховій діяльності, є страхові
відшкодування, що відносяться до звітного періоду, і складаються з виплат, сплачених у
фінансовому році, відповідних видатків з врегулювання збитків (витрати з врегулювання
збитку), а також змін у резервах збитків. Оплачені претензії скорочуються на суму збитків, що
відшкодовуються шляхом перестрахування або суброгації.
Тест адекватності зобов`язань. Станом на кінець кожного звітного періоду Товариство проводить
тести адекватності зобов'язань для перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням
відповідних неамортизованих відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів
використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на врегулювання та
адміністративних витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені
зобов'язання. Будь-яка від’ємна сума негайно відноситься на прибуток або збиток: створюється резерв на
покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності зобов'язань (резерв ризику, що не
минув).
Страхові резерви
Облік страхових резервів компанія здійснює відповідно до вимог Закону України «Про
страхування» №85196-ВР від 07.03.96 р. із змінами та доповненнями, «Правил формування, обліку та
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя», затвердженого
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.04
р. з змінами та доповненнями.
ПрАТ «СК «Місто» створює страхові резерви, щоб відобразити оцінку зобов'язань, що виникли
за договорами страхування. Товариство формує наступні технічні резерви:

Резерв незароблених премій;

Резерв заявлених, але не виплачених збитків;

Резерв збитків, що виникли але не заявлені.
Частка перестраховиків у незароблених премій та резервах збитків розкривається в Звіті про
фінансовий стан в активах.
Резерви незароблених премій.

Резерв незароблених премій відображає частину підписаних премій, яка відноситься до
періоду ризику, наступного за звітним періодом. Резерв незароблених премій та частки
перестраховиків у резервах незароблених премій формуються на кінець звітного періоду за
методом «Pro rata temporis», виходячи з кількості днів у році, рівному 365 дням і періоду дії
кожного конкретного договору з застосуванням понижуючого коефіцієнту 1.
Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які включають частку
від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату, відображається за кредитом
субрахунку 491 «Резерви незароблених премій» і дебетом субрахунку 495 «Результат зміни
резервів незароблених премій».
Зобов'язання по страхуванню
Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку, з
урахуванням обставин вимоги, наявної інформації, а також історичних фактів про розміри
аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються та оновлюються, коли
з'являється нова інформація. Резерви формуються на підставі інформації, наявної в даний
момент.
Концентрації страхового ризику

У сукупності прийнятих страхових ризиків можуть виникати концентрації ризику, коли
конкретну подію або ряд подій можуть зробити значний вплив на зобов'язання. Такі
концентрації можуть виникати з одного договору страхування або із невеликої кількості
пов'язаних договорів і ставитися до обставин, в результаті яких можуть виникнути істотні
зобов'язання.
ПрАТ «СК «Місто» допускає можливість концентрації страхового ризику. Концентрація
страхового ризику формується під впливом різних збігів і повторюваних подій і спостерігається,
головним чином, при страхуванні приватних осіб. Наприклад, це можливо, якщо при
страхуванні від нещасних випадків страховий випадок виникає одночасно з кількома особами,
що уклали договір страхування з ПрАТ «СК «Місто», або якщо при страхуванні майна щільно
населений регіон піддається впливу одного і того ж зовнішнього фактору.
Крім цього, концентрація ризику можлива в організації або економічній зоні внаслідок
прийняття у страхування множинних ризиків. Обов'язковою умовою при страхуванні
множинних ризиків є аналіз фінансового стану та продуктивності організації, оцінка теперішніх
та прогнозованих фінансових зобов'язань, а також оцінка інших зобов'язань, які підприємство в
змозі покрити внаслідок концентрації ризику. ПрАТ «СК «Місто» розробляє план дій, яким
вона може керуватися при виникненні страхового випадку. При оцінці фінансових ризиків
розглядаються тенденції економічного зростання та фактори, що впливають на розвиток
економічної зони.
Перестрахування
В ході свого бізнесу ПрАТ «СК «Місто» передає ризики в перестрахування з метою
зменшення потенційного нетто-збитку за допомогою диверсифікації своїх ризиків. Активи,
зобов'язання та доходи і витрати, що виникають від переданих у перестрахування договорів
страхування, представлені окремо від пов'язаних активів, зобов'язань, доходів і витрат від
пов'язаних договорів страхування, оскільки договори перестрахування не звільняють
Товариство від виконання своїх прямих зобов'язань перед утримувачами полісів.
Перестрахувальні премії по переданому перестрахуванню визнаються як витрати на
основі відповідності визнання премій по пов'язаним договорам страхування. В ході звичайного
страхового бізнесу, перестрахувальні премії відображаються як витрати того періоду, протягом
якого надається перестрахувальне покриття на основі очікуваного характеру перестрахованих
ризиків. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премії включається в активи за
договорами перестрахування.
Суми, визнані як активи за договорами перестрахування, вимірюються на основі, яка
відповідає вимірюванню резервів, створених за договорами страхування.
Активи за договорами перестрахування включають суми, які підлягають поверненню від
перестрахувальних компаній у відношенні виплачених страхових відшкодувань. Вони
класифікуються як дебіторська заборгованість і включаються в рамках дебіторської
заборгованості по страхуванню та іншої дебіторської заборгованості в Звіті про фінансовий стан
(Баланс).
ПрАТ «СК «Місто» перестраховує частину своїх ризиків, щоб контролювати свою
збитковість і захистити ресурси.
Страхові премії
Валові премії підписані складаються з усіх сум премій за страховими контрактами та є
мірою продажів. Валові премії, підписані за страховими контрактами, включають валову суму
до сплати власником страхового полісу за контрактом, а також премії за весь період ризику,
покритого контрактом, який укладений протягом облікового періоду, незалежно від того, чи

підлягають вони сплаті у повному обсязі в цьому обліковому періоді. Валові премії підписані
визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває чинності. Премії
за страховими контрактами визнаються у складі доходу протягом строку дії контракту
пропорційно сумі забезпеченого страхового покриття. Частка премій, підписаних за чинними
контрактами, яка відноситься до ризику, що не сплинув станом на кінець звітного періоду,
відноситься на майбутні періоди та обліковується як резерв незароблених премій.
Премії, передані у перестрахування включають усі премії, які сплачені або підлягають
сплаті за договорами вихідного перестрахування, укладеними Товариством. Премії, передані у
перестрахування, та частка перестраховиків у страхових резервах визнаються та у подальшому
оцінюються узгоджено із сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами,
відповідно до умов кожного договору перестрахування. Премії до сплати за короткостроковими
страховими контрактами обліковуються як премії перестрахування, передані на дату
виникнення відповідальності з перестрахування, і включають загальну суму премій до сплати за
весь період покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинності в
обліковому періоді. Премії, передані у перестрахування, визнаються у складі витрат
пропорційно тому, як скорочується період перестрахованих ризиків.
1.5 Основні облікові судження, оцінні значення і допущення
Облікові судження та оцінки
Консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до оцінок і припущень, які
впливають на застосування принципів бухгалтерського обліку і відповідні суми доходів і витрат,
активів і зобов'язань і розкриття інформації про умовні зобов'язання. Оцінки і припущення
ґрунтуються на основі принципу історичної вартості, за винятком будівель, основних засобів та
інвестиційної власності, які відображені за історичною первісною вартістю.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариств застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:



подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариств;

відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариств посилається на прийнятність наведених
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариств враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Оцінки і допущення переглядаються на постійній основі. Зміни в попередніх оцінках
визнаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо оцінка впливає тільки на цей
період, або в періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо зміна впливає на сьогодення, а
також майбутні періоди.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою є українська гривня («грн.»). Угоди в валютах, відмінних від
функціональної валюти вважаються операціями з іноземною валютою відповідно до МСФЗ 21
«Вплив змін валютних курсів». Група не має укладених угод , в іншій валюті , ніж українська
гривня.
1.6 Розкриття інформації, щодо використання справедливої вартості
1.6.1 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
ПрАТ «СК «Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс» здійснює виключно безперервні оцінки
справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та
МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Боргові цінні
папери

Методики оцінювання
Первісна оцінка боргових
цінних паперів як фінансових
активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою
вартістю.

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Ринковий,
дохідний

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
витратний

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка
поточних зобов’язань
здійснюється за справедливою
вартістю

Витратний

Вихідні дані

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів
Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності
визначеного
біржового курсу на
дату оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вихідні грошові

потоки
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші на рахунках в банках, інші кошти, а
також інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців,
включаючи нараховані відсотки.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Управлінський персонал оцінює кредитні ризики депозитів в банках, грошей та їх
еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу
фінансового стану банківських установ на кожну звітну дату. Фактори, що беруться до уваги,
включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, присвоєні банку, та історію
співробітництва з ним.
Станом на кінець звітного періоду управлінський персонал не ідентифікував ознак
знецінення грошових коштів та їх еквівалентів та відповідно, не створив резерви на покриття
збитків від знецінення цих сум.
Оцінка справедливої вартості фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань є сумою, на яку можна
обміняти інструмент в результаті поточної угоди між зацікавленими сторонами, відмінною від
вимушеного продажу або ліквідації.
Для визначення справедливої вартості використовувались наступні методи та
припущення:
• справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торговельної
дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інших короткострокових
зобов’язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості в основному з огляду на те, що ці
інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому;
• справедлива вартість довгострокових активів та зобов’язань, визначається
шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням поточних ставок
для заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком та термінами, які
залишилися до погашення.
Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається на
підставі котирувань цін на активних ринках, якщо це можливо. За відсутністю активного ринку
для цього виду фінансових активів, вони відображаються по оціночні моделі, що базується на
дисконтуванні грошових потоків за ставкою що відображає ринкові ставки за аналогічними
інструментами.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості
Група оцінює фінансові інструменти і такі нефінансові активи, як біологічні активи,
за справедливою вартістю на кожну дату складання звіту про фінансовий стан. Всі активи і
зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю, класифікуються в рамках описаної
нижче ієрархії справедливої вартості:
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі
котирувань цін на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань - рівень 1;
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі
відмінних від котирувань цін, включених до рівню 1, вихідних даних, спостережуваних
для активу або зобов’язання безпосередньо (ціни) або опосередковано (похідні від цін) -

рівень 2;
• інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі
вихідних даних для активу або зобов’язання, які не грунтуються на спостережуваних
ринкових даних (вихідні дані є неспостережуваними на ринку) - рівень 3.

1.7 Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою
звітністю попереднього року та виправлення помилок.
ПрАТ «СК «Місто» та ТОВ « Поділля-Асистанс» у звітному періоді рекласифікацій у
фінансовій звітності за звітний рік та вправлення помилок не здійснювалось.
Група не має суттєвих обмежень(в т.ч. статутних, контрактних та регуляторних
обмежень) та має доступ до активів або використовувати їх чи погашати зобов'язання.
1.8 Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
Основні принципи консолідації
тис.грн.
Показники

На 30.09.2021
ПрАТ СК
«МІСТО»

Нематеріальні активи

49

Незавершені капітальні інвестиції
35407

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

25153

Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи , послуги
Дебіторська заборгованість за виданими
авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість

Часта перестраховка у страхових резервах

-

36424

Консолідовний
Баланс
49
-

-

71831

25153
883

883
-

14

-

14

680

31

300

411

-

32

-

32

71

1943

-

2014

17650

-

8754

8896

-

-

-

34273

55

-

34328

-

515

Інші поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти

-

Виключення
при
консолідації

-

Основні засоби

Інші фінансові інвестиції
Відстрочені аквізиційні витрати

ТОВ «Поділля –
Асистанс»

515

Зареєстрований (пайовий ) капітал

71000

41000

71000

Капітал в дооцінках

23453

-

23453

65

-

65

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Страхові резерви

3768

(15848)

(15848)

3768

40

7109

3549

3600

509

-

509

11830

-

11830

-

-

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов»язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за

41000

-

29

29

2971

862

331

3502

55

10

-

65

розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю

57

11

-

68

179

39

-

218

-

5287

5175

112

-

754

754

Станом на 30.09.2021 року статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» складав 41000 тис. грн.(
протокол загальних зборів учасників №1 від 21.03.2018 р.).
Станом на 30.09.2021 року фінансовий результат ПрАТ «СК «Місто» становить (14860)тис.
грн.(прибуток)
Станом на 30.09.2021 року фінансовий результат ТОВ «Поділля-Асистанс» становлять (1554)
тис. грн. (збиток).
У звітному періоді при консолідації фінансової звітності були виключені наступні статті :
довгострокові фінансові інвестиції у сумі 25153 тис. грн., які обліковуються за методом участі в
капіталі, відповідно у розділі пасиву балансу -власний капітал відображається тільки власний
капітал страхової компанії.
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи , послуги виключається 300 тис. – гарантійний
фонд., в свою чергу, при консолідації виключається з пасиву балансу ТОВ «Поділля-Асистанс» поточна
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги .
інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 8754 тис. грн. при консолідації виключається з балансу
страхової компанії, яка складається із дебіторської заборгованості за договором поруки – 3549 тис. грн, в
свою чергу, вказана сума при консолідації у ТОВ «Поділля-Асистанс» виключається з інших
довгострокових зобов’язань. та 5175 – заборгованість по поверненню статутного фонду при консолідації
у ТОВ «Поділля-Асистанс» виключається статті- інші поточні зобов’язання, 30 тис. грн.-аванс за
супровід застрахованих осіб.

Для визначення чистого фінансового результату ПрАТ «СК «Місто» фінансовий результат від
операційної діяльності скориговано на втрати від участі в капіталі (суму ТОВ «ПоділляАсистанс»), який склав після 1554 тис. грн. і як наслідок, відображено у консолідованій
фінансовій звітності за 3-й квартал 2021 року.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
1.8.1. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи
Первісна вартість на початок року
Придбання нематеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Балансова вартість нематеріальних активів

31.12.2020
315
244
71

30.09.2021
315
266
49

До складу нематеріальних активів ПрАТ «СК «Місто» віднесено ліцензії на право
здійснення страховою діяльністю та комп’ютерні програми. Балансова вартість яких станом на
30.09.2021 становить 49 тис. грн, на 31.12.2020 – 71 тис. грн., накопичена амортизація на
30.09.2021 р. становить 266 тис. грн., на 31.12.2020р. – 244 тис. грн. Амортизація даного
нематеріального активу, визнана протягом звітного періоду становить 5 тис. грн.

До складу нематеріальних активів ТОВ «Поділля-Асистанс» віднесено інтернет-сайт
(придбаний з метою забезпечення організації повного циклу послуг по врегулюванню страхових
подій), станом на 30.09.2021 року балансова вартість становить 0 тис. грн.
У звітному періоді ПрАТ «СК «Місто» та ТОВ «Поділля–Асистанс» відсутні придбання
нематеріальних активів;
У звітному періоді у ПрАТ «СК «Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс» відсутні:
- нематеріальні активи, класифіковані як утримувані для продажу чи включені до
ліквідаційної групи, та інші вибуття;
- збільшення або зменшення корисності нематеріальних активів протягом звітного періоду,
які є результатом переоцінки, та збитків від зменшення корисності, визнаних чи сторнованих в
іншому сукупному доході;
- збитки від зменшення корисності нематеріальних активів, визнані у прибутку або збитку
протягом звітного періоду;
- збитки від зменшення корисності нематеріальних активів, сторновані у прибутку або
збитку протягом звітного періоду;
- інші зміни балансової вартості нематеріальних активів протягом звітного періоду;
- нематеріальні активи, строк експлуатації яких оцінюється як невизначений, отримані за
державним грантом, з обмеженим правом володіння або заставлених як забезпечення зобов’язань;
- договірні зобов’язання з придбання нематеріальних активів.
1.8.2. Основні засоби
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 року та станом на 30.09.2021
року представлена наступним чином:
Первісна
вартість

На
31.12.2020
Введено в
експлуатаці
ю
Дооцінка
Виведено з
експлуатації
На 30.09.2021

Комп’ютер
Нежитло
на та
Земельні
ві будівлі
офісна
Ділянки
техніка
10178

26374

302
148

Машини
та
обладнанн
я
44931

Транспо
ртні
засоби

Інструме
нти
прилади
та
інвентар

636

123

80

113

26374

82657

230

57

3

448

Р
а
з
о
м

2

2
10178

Актив з права
користування(ор
енди) майна

45011

636

122

62

56

82825

Накопичений знос основних засобів станом на 31.12.2020 року, та станом на 30.09.2021
року представлено наступним чином:
тис. грн.
Накопичений знос

Нежитлов
і будівлі

На 31.12.2020
Нарахування зносу
Вибуття зносу
На 30.09.2021

1018
382
1400

Комп’ютерна
та офісна
техніка
219
25
252

Інструменти
прилади та
інвентар

Машини та
обладнання

Транспортні засоби

7067
1322

138
95

87
25

8997

233

112

Разом
8537
2457
10994

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 року та станом на
30.09.2021 року представлена наступним чином:
тис. грн.
Залишкова
вартість

Нежитлові
будівлі

Земельні

Комп’ют
ерна та
офісна

Машини
та
обладнанн

Транспортні
засоби

Інструмен
ти
прилади та

Актив з права
користування
(оренди)

Разом

На
31.12.2020
На
30.09.2021

9160

Ділянки
26374

8778

26374

техніка
75
196

я
37864
36014

інвентар
498

36

403

10

первісна вартість повністю амортизованих основних засобів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

майна
113
56

74120
71831

тис.грн.
немає
немає
немає
немає

Група не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція
тощо). ПрАТ «СК «Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс» не має основних засобів, вилучених з
експлуатації на продаж.
Основні засоби ТОВ «Поділля-Асистанс» складає обладнання, придбане з метою прискорення
розвитку медичного страхування, поліпшення організації надання медичної допомоги
застрахованим особам в медичних закладах міста, балансовою вартістю станом на 31.12.2020 р. –
37864 тис. грн., станом на 30.09.2021 р. – 36014 тис. грн., накопичена амортизація станом на
31.12.2020 р. – 7067 тис. грн, станом на 30.09.2021р. - 8997 тис. грн.
З метою прискорення розвитку ринку медичного страхування, поліпшення організації надання
медичної допомоги застрахованим особам, а також всім жителям міста, медичне обладнання
(електрокардіограф, мобільна рентгенографічна система, система ультразвукова діагностика,
монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легенів , інкубатор для новонароджених, монітор
фетальний , система медичного газопостачання, гастроскоп, обладнання для реанімаційного
відділення, пересувна рентгенівська система, ) тимчасово передано на тестування на безоплатній
основі, терміном до грудня 2021 рр., з метою перевірки показників якості, безпеки та
ефективності під час експлуатації в комунальні медичні заклади міста для побудови в
майбутньому цілісної системи добровільного медичного страхування.
Крім того, відповідно до договору про спільну діяльність від 13.04.2017р. №01 комп’ютерний
томограф Brivo CT 385 виступає як внесок ТОВ «Поділля-Асистанс» в спільну діяльність, термін
договору 5 років., первісна вартість обладнання складає – 8458 тис. грн.
Керівництво спільною діяльністю, ведення спільних справ сторін за договором, а також
ведення бухгалтерського обліку покладається на КП «Міський лікувально-діагностичний центр».
Для досягнення мети договору спільної діяльності визначено склад і розмір внесків сторін у
спільну діяльність, що здійснено шляхом внесення відповідного майна, яке залишається
власністю сторін спільної діяльності і відображається в їхніх балансах в порядку, установленому
чинним законодавством.
Станом на 30.09.2021 року накладено арешт на медичне обладнання ТОВ «Поділля-Асистанс» .
Також в основних засобах ТОВ «Поділля-Асистанс» обліковується транспортний засіб ,
балансовою вартістю станом на 30.09.2021р.- 403 тис. грн..
Основні засоби відображені за їх справедливою вартістю, на підтвердження вартості була
здійснена експертна оцінка (станом на 31.12.2020р.), яку проведено ТОВ «Вінекс» , визначивши
ринкову вартість кожного основного засобу, відхилень не визначено.
1.8.3. Довгострокові фінансові інвестиції.
Станом на 31.12.2020 року ТОВ «Поділля-Асистанс» було створено резерв на суму 13680
тис. грн. (іменні інвестиційні сертифікати компанії управління активами «Старпром-Капітал» в
кількості 1000 штук, вартість придбання цінних паперів по договору становить 13680 тис. грн.).
Станом на 30.09.2021 року довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

ОБОРОТНІ АТИВИ
1.8.4. Запаси

Запаси за даними консолідованої звітності станом на 31.12.2020 року та на 30.09.2021 року
складають відповідно 14 тис. грн та 14 тис. грн ( малоцінні та швидкозношувані предмети)
1.8.5 Відстрочені аквізиційні витрати

Відстрочені аквізиційні витрати, це обсяг частини аквізиційних витрат при укладенні договорів,
що мали місце протягом поточного або попередніх періодів, але надходження сум страхових
платежів за якими належить до доходів наступних розрахункових періодів та визначаються у
витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої страхової премії протягом дії договору.
Відстрочені аквізиційні витрати станом на 30.06.2021 року складають 1478 тис. грн. і
визначаються на основі загальної суми аквізиційних витрат, які підлягають відстроченню за
поточний період. Сума будь-яких відстрочених аквізиційних витрат визначається на основі,
сумісній з основою, що використовується для визначення незароблених премій для кожного
виду страхування. Відстрочені аквізиційні витрати класифікуються як актив та відображаються
на відповідному балансовому рахунку.
Показники
31.12.2020
30.09.2021
Вартість на початку року
761
Збільшення(
зменшення) 879
вартості за період
Вартість на кінець року
1640

1640
-757
883

1.8.6. Фінансові активи
тис. грн.
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього:

31.12.2020
17106
17106

30.09.2021
34328
34328

1.8.6.1. Поточна торговельна та інша дебіторська заборгованість
Поточна торговельна та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської
заборгованості
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього:

тис. грн.
30.09.2021

31.12.2020
427

411

-

-

2180
184
8811
11602

2014
32
8896
11353

Дебіторська заборгованість визнається у Звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за амортизаційною вартістю, Товариство визнає
резерв на збиток у розмірі 100% на всю торгову та іншу дебіторську заборгованість, термін

погашення якої був прострочений більше ніж на 120 днів, оскільки досвід вказує, що така
заборгованість, як правило не відшкодовується.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги асистуючим
компаніям складає 411 тис. грн. (термін погашення до 30 днів) Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом заборгованості за лікарняні листи та переплата з податку на
прибуток- 71 тис. грн. ( термін погашення до 30 днів) та сума від’ємного значення податкового
кредиту- 2014 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами, яка складається з
орендної плати та авансу компенсації понесених витрат по спільній діяльності ( термін
погашення до 30 днів)- 32 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 8778 тис. грн
заборгованість ТОВ «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» перед страховою компанією,
якому було сплачено забезпечувальний платіж складається заборгованість з постачальниками .

1.8.6.2. Грошові кошти
Грошові кошти

Депозити
Грошові кошти в банку
в т.ч. в національній валюті
Каса
Грошові кошти в дорозі
Очікувані збитки
Всього:

31.12.2020
9793
7313
7313
0
0
0
17106

тис. грн.
30.09.2021
17887
16441
16441
0
0
0
34328

.
тис. грн.
Середня доходність за депозитами за 9 місяців 2021 року становила близько 6 %.
Грошові кошти не мають обмежень у використанні.Термін розміщення вкладів ( депозитів)
становить не більше 91 дня.
1.8.6.3. Частки пересстраховика
тис. грн.
Частка перестраховика в страхових резервах
( резерв незароблених премій)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ
Страхування відповідальності перед третіми особами
(крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту,
відповідальності
власників
водного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу)
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування цивільної відповідальності автовласників
Всього:

31.12.2020

30.09.2021

16

9

48

113

16

9

433
47
560

308
76
515

Частка перестраховика в страхових резервах
( резерв незароблених премій)

Частка перестраховка в страхових резервах
30.06.2021
( резерв заявлених але не виплачених збитків)
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім
36
цивільної відповідальності власників наземного транспорту,
відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
15
Всього:
__________________________

31.12.2020

30.09.2021

31.12.2020

-

-

51
Станом на 30.09.2021 р. резерви незароблених премій та частки перестраховиків у
резервах незароблених премій, визначені згідно ст. 31 Закону України «Про страхування»,
сформовано повністю.
Формування резерву незароблених премій здійснюється методом 1/365, що відповідає
вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.8.7. Довгострокові забезпечення
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, умовних
зобов’язань і умовних активів здійснюються відповідно до вимог МСБО 37 «Резерви, умовні
зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Виплати працівникам».
ПрАТ «СК «Місто» станом на 30.09.2021 року нарахований резерв невикористаних
відпусток на суму 509 тис грн.(фонд оплати праці для розрахунку резерву складає 417 тис. грн. ,
кількість працівників -39 чоловік , ЄСВ (22%) -92 тис. грн. , кількість днів невикористаної
відпустки -887 дні), (на 31.12.2020 року – 754 дні).
1.8.8. Страхові резерви
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну
звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього
поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами.
Актуарні розрахунки здійснював актуарій Луць Анастасія Олександрівна, Свідоцтво на
право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх №01-024 від 10.01.2017р.
(безстроково)
тис. грн.
Резерви збитків

Резерв заявлених, але неурегульованих

31.12.2020
30.09.202
1
742
546

Резерв збитків, що відбулися, але незаявлені
Усього резервів збитків
Резерв незароблених премій
Всього страхових резервів

1952
2694
10082
12776

3031
3577
8253
11830

1.8.9. Поточні зобов’язання і забезпечення

Фінансові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Інші поточні зобов’язання
Всього:

Станом на
31.12.2020
124
590

тис. грн.
Станом на
30.09.2021
29
3502

324

65

59

68

216

218

1 954

754

3267

112
4748

По термінах фінансові зобов’язання класифікуються як короткострокові.
Простроченої кредиторської заборгованості станом на 30.09.2021 року немає. Первісна та
подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення. ( контрактні умови,
ймовірність погашення, очікувані вихідні потоки).
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги- 3502 тис. грн.
включає в себе заборгованість що утворилася в результаті того, що страховою компанією були
отримані грошові кошти( авансові платежі) від позичальників - 173 тис. грн., заборгованість СК
«Місто» за надані послуги у третьому кварталі 2021 року -2793 тис. грн., заборгованість ТОВ
«Поділля-Асистанс» - 534 тис. грн, що включає у себе заборгованість за медичне обладнання
постачальникам медичного обладнання, 2 тис. грн- інша кредиторська заборгованість.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -65 тис. грн., до
складу кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Товариство та ТОВ «ПоділляАсистанс» відносить кредиторську заборгованість за всіма видами платежів до бюджету,
включаючи податки з працівників Товариства . Товариство веде облік у розрізі окремих
податків, платежів та зборів.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з зі страхування -68 тис. грн., до
складу кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Товариство та ТОВ
«Поділля-Асистанс»
відносять
кредиторську заборгованість за відрахуваннями на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -218 тис. грн., до
складу кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Товариство та ТОВ
«Поділля-Асистанс» відносить кредиторську заборгованість з оплати праці.
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю – 754 тис. грн. включає в
себе заборгованість перед страхувальниками (сплачені аванси) за договорами страхування СК
«Місто».

1.8.10 Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Станом на
31.12.2020

Інші довгострокові зобов’язання

5118

Станом на
30.09.2021

3600

По термінах фінансові зобов’язання класифікуються як довгострокові.
Станом на 30.09.2021 року ТОВ «Поділля-Асистанс» має кредити на загальну суму 3560
тис. грн. , з яких 2273 тис. грн. перед МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» ,
процентна ставка плаваюча (від 5-до 10% річних) терміном до 2022 року. Ціль кредиту –
придбання медичного обладнання та 1287 тис. грн. МКП «Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» процентна ставка плаваюча (від 5-до 10% річних) терміном до 2023 року. Ціль
кредиту – придбання медичного обладнання.
ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Облік доходів та витрат здійснюється згідно принципів нарахування та відповідності згідно
вимог МСФЗ.
Контроль і звітність
 Звіт про фінансові результати показує дохід, отриманий від використання активів,
підконтрольних материнській компанії
 Дивіденди, отримані від дочірньої компанії, постатейно, аж до прибутку після
оподаткування, змінюються на частину доходів і витрат дочірньої компанії (100%), що
контролюється материнською компанією.
 Фактор власності враховується шляхом визначення частини прибутку після врахування
податків дочірньої компанії, що належать міноритарним акціонерам, у прибутку після
вирахування податків, показаного у звіті по сукупні прибутки і збитки. Таким чином,
залишається лише прибуток, що належить акціонерам материнської компанії.
 Результати операцій між членами групи підлягають виключенню.

Основні принципи консолідації
тис. грн.
Показники
ПрАТ СК
«МІСТО»

ТОВ
«Поділля –
Асистанс»

На 30.09.2021
Виключення
при
консолідації

Консолідований
Звіт про
фінансові
результати

Чистий дохід від реалізації продукції( товарів,
робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії

41310

41310

Премії підписані, валова сума

40411

40411

1117

1117

Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій , валова
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами
Валовий прибуток
Дохід(витрати) від зміни інших страхових
резервів
Інші операційні доходи

834
(1829)

(1829)

(96)

(96)

6335

6335

34975

1117

1117

34975

(832)

(832)

2680

Адміністративні витрати

(12521)

Витрати на збут

(8556)

Інші операційні витрати

834

2680
(3011)

(15532)
1231

(7325)

(77)

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
Прибуток

(77)

15669

Збиток

(1436)
(1894)

(1894)

1259

(158)

13889

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

745

Інші доходи
Втрати від участі в капіталі

745

(1554)

Інші витрати

1145

(114)
(919)

(919)

Фінансовий результат до оподаткування :
Прибуток

14860

Збиток

14860
(1554)

(1554)

(1554)

(1554)

Витрати (дохід з податку на прибуток)
Чистий фінансовий результат
Прибуток

14860

Збиток

14860

При консолідації фінансової звітності за 3-й квартал 2021 року було виключено вартість
послуги із надання консультацій, інформації потенційним страхувальникам щодо страхових
продуктів, вивчення страхового ринку з метою пошуку потенційних страхувальників і
встановлення з ними ділових відносин, консультування та надання рекомендацій в галузі
зав’язків з громадськістю та обміну інформацією про потребу потенційних страхувальників
укласти договір страхування на суму – 1231 тис. грн.
Консолідовані доходи та витрати ПрАТ «СК «Місто» які базуються на принципах
нарахування, відповідності, періодичності в порівняльних показниках складають:
тис. грн.
Фінансовий результат

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані в перестрахування

3-й кв. 2020 р.

3-й кв.2021
р.

175

-

20371
19737
( 1016)

41310
40411
(834)

Фінансовий результат

3-й кв. 2020 р.

Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

1665
(15)
(7123)
797
1096
(10107)
(5708)
(
161)

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Чистий прибуток

1291
2245
(414)
684
1178

3-й кв.2021
р.
1829
(96)
(6335)
(832)
2680
(15532)
(7325)
(77)
745
1145
(919)
14860

Консолідований прибуток ПрАТ «СК «Місто» складає: за третій квартал 2021 року
складає – 14860 тис. грн., за третій квартал 2020 року – 1178 тис. грн.
Облік доходів та витрат здійснюється згідно принципів нарахування та відповідності
згідно вимог МСФЗ.
1.8.11. Чисті зароблені премії
3 кв.2020 р.

Всього:

20371

тис. грн.
3-й кв.2021
р.

41310

1.8.12. Премії, передані в перестрахування
тис. грн.
3-й кв. 2020
3-й кв.
р.
2021р.
1016
834

Всього:

1.8.13. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Складові собівартості
Послуги сторонніх організацій
Всього:

тис. грн.
3-й кв. 2020 3-й кв.2021
р.
р.
-

1.8.14. Чисті понесені збитки за страховими виплатами

Всього:

тис. грн.
3-й кв. 2020
3-й кв.
р.
2021р.
7123
6335

1.8.15 Інші операційні доходи
Інші операційних доходи

3-й кв.2020 р.

Всього:

1096

тис. грн.
3-й кв.2021
р.
2680

1.8.16. Адміністративні витрати
3-й кв.2020 р.
Всього:

10707

тис. грн.
3-й кв.2021
р.
15532

1.8.17. Витрат на збут
3-й кв.2020р.
Всього:

5708

тис. грн.
3-й кв. 2021
р.
7325

1.8.18. Інші операційні витрати
3-й кв. 2020 р.
Всього:

тис. грн.
3-й кв. 2021
р.
77

161

1.8.19. Інші фінансові доходи
Складові інших фінансових доходів
Відсотки отримані від розміщення коштів в банках ( депозити)
Всього:

3-й кв.2020 р.
1291
1291

тис. грн.
3-й кв.2021
р.
745
745

тис. грн
1.8.20. Інші доходи
тис. грн.
Складові інших доходів
Надходження від спільної діяльності
Всього:

3-й кв. 2020 р.
2245
2245

3-й кв.2021
р.
1145
1145

1145 тис. грн. надходження від спільної діяльності , це доходи ТОВ «Поділля-Асистанс» ,
згідно договору про спільну діяльність. Метою спільної діяльності є надання послуг з проведення
діагностики організму за допомогою комп’ютерного томографа.

1.8.21. Інші витрати
тис. грн.
Складові інших витрат

3-й кв.2020 р.
414

Всього:

3-й кв.2021 р.
919

1.8.22. Податок на прибуток
Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків. Об’єктом оподаткування є: прибуток із
джерел надходження з України, який визначається шляхом коригування (збільшення або
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку) , визначеного у
фінансовій звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності ,
на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб-резидентів одночасно із основною
ставкою податку на прибуток , ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
3 відсотки за договорами страхування від об’єктів оподаткування, що розраховується як
сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами
страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі , страхові внески, страхові
премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування
страховика тільки в розмірі його частки страхової премії , передбаченої договором
співстрахування.
У 2021 році ПрАТ «СК «Місто» згідно Податкового кодексу України в частині підвищення
вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40 млн грн та до п.
137.5 ст. 137 ПКУ у частині підвищення вартісного критерію річного доходу, Товариство
застосовує у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.
тис. грн.
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Нарахований податок на прибуток ( 3%)
Нарахований податок на прибуток(18%)
Всього:

3-й кв.2020
р.

3-й кв.2021
р.

561
123
684

Винагорода робітникам
Середньооблікова чисельність персоналу за звітний період 46 – чоловік.
Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати
працівникам».
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 31.12.2020 року і 30.09.2021 року поточні
зобов’язання за розрахунками з оплати праці відсутні. Простроченої заборгованості із виплати заробітної
плати станом на 30.09.2021 року Група немає.
Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства Підприємство утримує
внески із заробітної плати
працівників до державного пенсійного
фонду. Поточні внески
розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні. Такі витрати
відображаються у періоді, в якому була нарахована заробітна платня. Всі винагороди працівникам в

компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» та розкриваються в
звіті про фінансові результати, які складають :
тис. грн.

Найменування показника
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи

На 30.09.2020

на 30.09.2021

4694

5909

1017

1269

5711

7178

Всього
Страхова компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсіїї чи інші платежі,
окрім платежів по державній системі соціального страхування.
За МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати за невідпрацьований час, які належать до
накопичення, визначаються зобов’язаннями через створення забезпечення у звітному періоді (резерв
відпусток). Для розрахунку резерву відпусток персоналу, Товариство використовує інформацію із
облікової інформації кадрового обліку-кількість працівників, дата прийому на роботу, кількість днів
невикористаних днів відпустки, на яку може претендувати працівник, середньоденний заробіток, дату
останньої відпустки. На початок року формується фонд заробітної плати, який зарезервований під
можливі виплати. Резерв відпусток розраховується по кожному працівнику окремо. Коригується резерв
відпусток по мірі використання працівниками відпусток, і ці зміни обліковуються у звіті про прибутки і
збитки.

Середньооблікова чисельність персоналу по ТОВ «Поділля Асистанс» за звітний період 5 –
чоловік.
Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19
«Виплати працівникам».
Група визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2021 року і 30.09.2021 року поточні
зобов’язання за розрахунками з оплати праці відсутні. Простроченої заборгованості із виплати
заробітної плати станом на 30.09.2021 року немає.Пенсійні зобов’язання . У відповідності до
українського законодавства Група утримує внески із заробітної плати працівників до
державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні. Такі витрати відображаються у періоді, в якому була
нарахована заробітна платня. Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні,
відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» та розкриваються в звіті про фінансові
результати, які складають :
тис. грн.
Найменування показника
на 30.09.2020
на 30.09.2021
Витрати на оплату праці
533
705
Відрахування на соціальні заходи
119
155
Всього
652
860
ТОВ «Поділля-Асистанс» не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати
пенсіїї чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування.
1.8.23. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за третій квартал 2021( з наростаючим підсумком з початку року)
року складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким у
звіті відображається рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової)
діяльності. До руху коштів від операційної діяльності відносяться операції по надходженню страхових

премій та витрачання грошових коштів на оплату зобов’язань за страховими контрактами, витрати на
утримання персоналу та забезпечення діяльності компаній.

До руху коштів від інвестиційної діяльності відносяться рух коштів по розміщенню
грошових коштів на депозитних рахунках в установах банків, та компенсація зобов’язань ТОВ
«Поділля -Асистанс» за договором про спільну діяльність та частина розподіленого прибутку
від спільної діяльності.
До руху коштів від фінансової діяльності відносяться операції по
поверненню
запозичених коштів, отримання кредитів, а також операції з власним капіталом.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить –
17099 тис. грн. (надходження) (аналогійний період попереднього року) – 2069 тис. грн. (видаток).
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності за звітний квартал становить 1977 тис. грн.
(надходження) (попередній період – 6872 тис. грн. (видаток).
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний квартал складає -1854 тис.
грн. (видаток) , за попередній період – 942 (видаток).
Результатом чистого руху коштів від діяльності Групи за звітний другий квартал є надходження
грошових коштів в сумі – 17222 тис. грн.(надходження) , за аналогічний попередній період – 9883 тис.
грн. (видаток)
1.8.24. Власний капітал

Власний капітал Компанії станом на 30.09.2021 року складає 98286 тис. грн.
Структура власного капіталу Компанії в динаміці має наступний вигляд:
тис. грн.
Складові власного капіталу
Акціонерний капітал
Резервний капітал
Капітал в дооцінках
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Усього

На 31.12.2020 р.
71000
65
23453

На 30.09.2021 р.
71000
65
23453

(11092)

14860

83426

98286

В Звіті про власний капітал компанія відображає рух власного капіталу в розрізі складових
капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.

У графі 3 Звіту про власний капітал , відображено розмір зареєстрованого капіталу, що
відповідає установчим документам. Протягом звітного періоду змін не внесення в Статутний
капітал ПрАТ «СК «Місто»
Міським комунальним підприємством «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій», ЄДРПОУ 38135403. Таким чином, у консолідованому балансі
власний капітал представлений лише власним капіталом Материнської компанії, пояснюється це
тим, що при 100% власності, як у нашому випадку ТОВ «Поділля-Асистанс» повністю
поглинається інвестором. Статутний капітал дочірнього підприємства не включений в сумі
41000 тис. грн.
У графі 4 відображається розмір Капіталу при дооцінці. У звітному періоді змін не відбувалося.
У графі 6 відображено розмір Резервного капіталу що формується за рахунок прибутку компанії
– 65 тис. грн., у звітному періоді резервний капітал не формувався.
У графі 7 у рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності визначений у відповідності
до Міжнародних стандартів фінансової звітності - станом на 30.09.2021 року прибуток за дев’ять місяців
2021 року складає 14860 тис. грн.
Нерозподілений прибуток Групи складається :
- прибуток ПрАТ «СК «Місто» - 3768 тис. грн.;
- непокритий збиток ТОВ «Поділля-Асистанс» - 15847 тис. грн.

- у консолідованому балансі прибуток
представлений лише прибутком Материнської компанії,
пояснюється це тим, що при 100% власності, як у нашому випадку ТОВ «Поділля-Асистанс» повністю
поглинається інвестором. Непокритий збиток дочірнього підприємства не включений в сумі 15847 тис.
грн.
1.8.25. Операції з пов'язаними сторонами
Протягом звітного періоду управлінському персоналу ПрАТ «СК «Місто» нараховувалась і
виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. За 9 місяців 2021 року
розмір заробітної плати Членів Правління Товариства склав 1459 тис. грн. , за аналогічний період 2020
року розмір заробітної плати Членів Правління Товариства склав 992 тис. грн. Голова та члени
Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
Протягом звітного періоду управлінському персоналу (директору ТОВ «Поділля-Асистанс»)
нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. За 9
місяців 2021 року розмір заробітної плати директора Товариства склав 157 тис. грн., за аналогічний
період 2020 року розмір заробітної плати директора Товариства склав 162 тис. грн.

У звітному кварталі році обсяг операцій з надання послуг страхування з пов’язаними
особами, а саме:
Територіальна громада м. Вінниці, керуючий рахунком Вінницька
міська рада (код ЄДРПОУ 25512617) , у 2020 році фінансові відносити з ПрАТ «СК «Місто» відсутні.
Територіальна громада м. Вінниці, керуючий рахунком Вінницька міська рада (код
ЄДРПОУ 25512617) , у 2020 році фінансові відносити з ПрАТ «СК «Місто» - відсутні.
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (код ЄДРПОУ 38135403) за дев’ять
місяців 2021 році було здійснено оплату за договорами добровільного медичного страхування
ПрАТ «СК «Місто» на суму 34 тис. грн. Залишок по операціям станом на 30.09.2021 року
складають: дебіторська заборгованість -8778 тис. грн
КП «Вінницька транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 0332792) за дев’ять місяців 2021
року було здійснено оплату ПрАТ «СК «Місто» за договорами страхування (добровільне
страхування наземного транспорту та добровільне страхування цивільної відповідальності) на
суму 949 тис. грн., страхуванню підлягали муніципальні транспортні засоби м. Вінниці. Станом
на 30.09.2021 року кредиторська заборгованість складає 2 тис. гривень.
Умовні активи, зобов’язання та невизнані конкретні зобов’язання

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду
Станом на 30.09.2021 р. в стадії розгляду перебуває одна судова справа в якій ПрАТ «СК
«Місто» виступає відповідачем
Станом на 30.09.2021 року у ТОВ «Поділля-Асистанс» відсутні судові справи за якими розглядаються
позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів, а також судові справи, стороною в
яких виступають посадові особи товариства.

1.8.26. Сегменти

ПрАТ «СК «Місто» через свої особливості займається одним видом діяльності. В зв’язку з
цим, господарсько-галузеві сегменти не виділені. Господарська діяльність здійснюється лише
на території України в межах однієї територіальної одиниці (області), в зв’язку з цим,
географічні сегменти не виділяються.
Основним видом діяльності ТОВ «Поділля-Асистанс» є інша допоміжна діяльність у сфері
страхування та пенсійного забезпечення. Господарська діяльність товариства здійснюється лише

на території України в межах однієї територіальної одиниці (області), в зв’язку з цим, географічні
сегменти не виділяються.
1.8.27. Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Група сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами за період, що
визначений законодавчо.
1.9. Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Групи спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання
вимог до капiталу, встановлених регулятором, забезпечення здатностi Групи функцiонувати в
якостi безперервно дiючих товариств. Група вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким
здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi.
За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного
капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу
акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до
капiталу – це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв
платоспроможностi.
Товарисво дотримувалось всiх зовнiшнiх вимог до капiталу протягом звітного періоду.

1.10. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг № 484 «Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення
стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів
проведених стрес-тестів» від 13.02.14 р., Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 «Про затвердження Вимог до
організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» від 04.02.14 р., з
метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них,
в ПрАТ «СК «Місто» розроблено та затверджено Стратегію управління ризиками, а також
призначено відповідального працівника, що виконує функцію оцінки ризиків (протокол
засідання наглядової ради ПрАТ «СК «Місто» № 46/1 від 08.04.14 р.)
Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, виконує свої функціональні обов’язки
згідно з Положенням та іншими внутрішніми документами ПрАТ СК «Місто», зокрема,
інструкцією працівника, відповідального за оцінку ризиків, що містить детальний перелік його
обов’язків.
Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних характеристик
ризиків, компанія може залучати на договірній основі (аутсорсинг) зовнішні організації, що
займаються актуарними розрахунками. Передання на договірній основі будь-яких операційних
функцій або видів діяльності компанії до зовнішніх організацій не повинно перешкоджати
дотримуватися системи управління ризиками, вимог чинного законодавства щодо управління
ризиками та не повинно збільшувати операційний ризик.
Для реалізації управління ризиками також розроблені та затверджені модулі розрахунку
кількісних характеристик ризиків.

Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, виконує свої функціональні обов’язки згідно
з Положенням та іншими внутрішніми документами ПрАТ «СК «Місто», зокрема, інструкцією
працівника, відповідального за оцінку ризиків, що містить детальний перелік його обов’язків.
Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних характеристик
ризиків, Компанія може залучати на договірній основі (аутсорсинг) зовнішні організації, що
займаються актуарними розрахунками. Передання на договірній основі будь-яких операційних
функцій або видів діяльності ПрАТ «СК «Місто» до зовнішніх організацій не повинно
перешкоджати дотримуватися системи управління ризиками, вимог чинного законодавства
щодо управління ризиками та не повинно збільшувати операційний ризик.
Компанія вивчає такі ризики: андерайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту
контрагента, операційний ризик, ризик законодавчого простору.
Стратегія керівництва щодо зменшення вразливості страховика до вищезазначених
ризиків полягає у постійному відслідковуванні їх впливу та швидкому реагуванню у разі
виявлення загроз, що можливо у зв’язку із тим, що ПрАТ «СК «Місто» є невеликою страховою
компанією.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ.

Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливості продовження
діяльності підприємства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Товариства,
якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок
перевищення витрат над доходами.
Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня
ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.
Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з
несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін
на сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку дорогоцінних
металів, валютному ринку і товарному ринку.
Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня
ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.
Кредитний ризик – ризик виникнення у Товариства фінансових втрат (збитків) внаслідок
невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових
зобов'язань перед Товариством відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку
пов'язаний із сумою невиконаного зобов'язання. Управління кредитним ризиком, що пов'язаний
із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та
системі контролю, встановленими Товариством по відношенню до управління кредитними
ризиками, що пов'язані із покупцями. Товариство оцінює концентрацію ризика, як низьку.
Ризик ліквідності – ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю
своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів.
Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і
зобов'язаннями. Товариство здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної
наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики
ліквідності Товариства перевіряється і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для
оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування
фінансових зобов'язань;

ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

Операційний ризик включає наступні:

правовий ризик - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або
часткової втрати активів, пов'язаний з недотриманням Товариства вимог законодавства,
договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Товариства або з
правовими помилками, яких припускається Компанія при провадженні професійної діяльності;

інформаційно-технологічний ризик - наявний або потенційний ризик виникнення
збитків, повної або часткової втрати активів, пов'язаний з недосконалою роботою
інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім
захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання,
інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв
інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше;

ризик персоналу - наявний або потенційний ризик виникнення збитків, повної або
часткової втрати активів, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Товариства
(людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення
неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням
персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної
інформації та інше;

ІНШІ НЕФІНАНСОВІ РИЗИКИ

До інших нефінансових ризиків діяльності Товариства відносяться:

стратегічний ризик - ризик виникнення збитків, які пов'язані з прийняттям
неефективних управлінських рішень, помилками, які були допущені під час їх прийняття, а
також з неналежною реалізацією рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку
Компанії;

ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик) - ризик виникнення збитків,
пов'язаних зі зменшенням кількості клієнтів через виникнення у суспільстві несприятливого
сприйняття Товариства , зокрема його фінансової стійкості, якості послуг, що надаються
Компанією, або його діяльності в цілому, який може бути наслідком реалізації інших ризиків;

ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків, повної або
часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин
непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для
виникнення збоїв у роботі Компанії або безпосередньо перешкоджають її нормальному
функціонуванню.
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Група розглядає власний капітал як основне джерело формування фінансових ресурсів.
Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Групи продовжувати функціонувати
як підприємства, що постійно діють, з метою отримання прибутків, а також забезпечення
фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариств. Політика
Товариств по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної
структури.

ПОЛІТИКА ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Політика управління ризиками Товариства визначається з метою виявлення, аналізу та
управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення належних лімітів ризиків і
засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів. Політики
і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін
ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за управління ключовими
ризиками, розробку та впровадження процедур управління ризиками та контролю, а також за
затвердження укладення договорів на значні суми.

1.11. Події після звітної дати
Група
коригує консолідовану фінансову звітність, якщо події після звітної дати
вимагають коригування суми відповідно до подій та обставини, що склалися після дати
балансу, а також оцінки і судження управління, які приймаються в умовах невизначеності та
неповноти інформації на звітну дату.
Якщо події, що відбулися після звітної дати істотні, не розкриття інформації про них
може вплинути на економічні рішення користувачів, які зроблені на основі цієї консолідованої
фінансової звітності. Відповідно, Група розкриває характер таких заходів і оцінки їх
фінансового впливу або неможливість такої оцінки для кожної суттєвої категорії не коригуючих
подій, що відбулися після звітного періоду.
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» у Групі відсутні події,
що потребують коригування активів та зобов'язань після дати балансу.

Чи відбулися будь-які події після звітної дати, які могли би вплинути на фінансову
звітність за звітний період:
Подія після 30.09.2021 року

Чи з’явилися нові зобов’язання, нові позики або нові гарантії

Оцінка
управлінського
персоналу
ні

Чи були будь-які активи відчужені урядом або знищені, наприклад ні
через пожежу або повінь
Чи були зроблені або чи передбачаються будь-які незвичайні облікові ні
коригування
Чи планує Група продовжувати діяльність на безперервній основі

так

Управлінський персонал Групи визначив пріоритетні напрямки в продажу страхових продуктів, які
б цікавили корпоративних клієнтів та населення. Впроваджено нові страхові продукти, що дають
можливість мінімізувати негативний вплив від пандемії .

1.12. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проводилось.
1.13. Затвердження фінансової звітності
Консолідована фінансова звітність за дев’ять місяців 2021 року , що закінчилися 30 вересня 2021 року,
затверджена Головою Правлінням ПрАТ «СК «Місто» та головним бухгалтером 25 жовтня 2021 року.

Голова Правління

Головний бухгалтер

Крамер Г.Л.

МандренкоТ.М.

