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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
 
 
 
Бабко Володимир Леонiдович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
 
 
 
 
 
 
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 
I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
 
2. Організаційно-правова форма
 
Приватне акціонерне товариство
 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
 
19209435
 
4. Місцезнаходження
 
04200, м. Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, оф. 880
 
5. Міжміський код, телефон та факс
 
(044) 390-08-88, (044) 390-08-88
 
6. Адреса електронної пошти
 
info@sk-mir.com
 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
 
24.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів
 
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
 
9. 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
 
http://sk-mir.com
 
30.04.2020
 
 
(URL-адреса сторінки)
 
(дата)
Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
 
| X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 
 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 
 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
 
 
5. Інформація про рейтингове агентство
 
 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
 
 
7. Судові справи емітента
 
 
8. Штрафні санкції щодо емітента
 
 
9. Опис бізнесу
 
| X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
 
| X |
1) інформація про органи управління
 
| X |
2) інформація про посадових осіб емітента
 
| X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 
| X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
 
| X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 
 
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
 
| X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
 
| X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
 
| X |
2) інформація про розвиток емітента
 
| X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
 
| X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
 
| X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
 
| X |
4) звіт про корпоративне управління:
 
| X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
 
| X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
 
| X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 
| X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
 
| X |
інформація про наглядову раду
 
| X |
інформація про виконавчий орган
 
| X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
 
| X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
 
| X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
 
 
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
 
| X |
повноваження посадових осіб емітента
 
| X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
 
| X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 
 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 
 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)
 
| X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
 
| X |
1) інформація про випуски акцій емітента
 
| X |
2) інформація про облігації емітента
 
 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 
 
4) інформація про похідні цінні папери емітента
 
 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 
 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
 
 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 
 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
 
 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
 
| X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
 
 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
 
| X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
 
 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 
| X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 
| X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
 
| X |
3) інформація про зобов’язання емітента
 
| X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 
 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 
 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 
| X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
 
26. Інформація про вчинення значних правочинів
 
 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
 
 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
 
 
29. Річна фінансова звітність
 
| X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
 
| X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 
 
32. Твердження щодо річної інформації
 
| X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
 
 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
 
 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
 
| X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 
 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 
 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 
 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 
 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 
 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 
 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 
 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 
 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 
 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 
 
41. Основні відомості про ФОН
 
 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 
 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 
 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 
 
45. Правила ФОН
 
 
46. Примітки
Роздiл 2 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiл 3 незаповнений: емiтент не брав участi у створенi юридичних осiб
Роздiл 4 незаповнений: в Товаристве не має посади корпоративного секретаря
Роздiл 5 незаповнений: емiтент не вiдноситься до перелiку пiдприємств, якi мають отримати рейтингову оцiнку
Роздiл 6 незаповнений: у емiтента не має фiлiй або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Роздiл 7 незаповнений: у емiтента не має судових справ
Роздiл 8 незаповнений: штрафнi санкцiї не накладались
Роздiл 10 (iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення) незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiл 13, 14, 15 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiли 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 незаповненi: емiтент здiйснив лише випуск акцiй
Роздiл 17.6 незаповнений: рiшення про викуп акцiй не приймалось
Роздiл 18 незаповнений: Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй
Роздiл 19, 20 незаповнений: iнформацiя про володiння акцiями емiтента посадовими особами наведена у роздiлi 10.2, iншi працiвники не мають у власностi акцiй емiтента
Роздiл 21 незаповнений: обмежень щодо обiгу цiнних паперiв не має.
Роздiл 23 незаповнений: рiшення про виплату диведендiв не приймалось
Роздiл 24.2 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для емiтентiв, якi здiйснюют страхову дiяльнiсть
Роздiл 24.4, 24.5 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для емiтентiв, якi не займаются переробної, добувної промисловiстю.
Роздiл 25,26,27,28 незаповнений: вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Роздiл 31 незаповнений: емiтентом не здiйснювалось забеспечення випуску
Роздiл 33,34 незаповнений: у емiтента вiдсутнi такi договори
Роздiл 35 незаповнений: особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери за звiтний перiод не виникала
Роздiли 36,3738,39,40,41,42,43,44,45 незаповненi: випускiв iпотечних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало
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III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "СК "МИР"
3. Дата проведення державної реєстрації
08.05.2003
4. Територія (область)*
80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
50050000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Iншi види страхування, крiм страхування життя 65.12
 
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "РВС БАНК"
2) IBAN
UA353390720000026500017930001
3) поточний рахунок
UA353390720000026500017930001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) IBAN
-
6) поточний рахунок
-
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18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 14.
Фонд оплати праці в 2019 році - 1 084,3 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Емiтент не провадить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", який застосовується Товариством ранiше дати набуття чинностi та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами>, який застосовується Товариством ранiше дати набуття чинностi
Активи, зобов'язання та власний капiтал вiдображенi на Балансi Товариства станом на 31.12.2019 р. згiдно "Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику", яка затверджена Наказом №МИР-10/-ОП вiд 05.01.2018 року  "Про встановлення облiкової полiтики пiдприємства" (iз змiнами та доповненнями). 
Статтi фiнансової звiтностi  сформованi Товариством з урахуванням суттєвостi. 
Для визначення суттєвостi окремих операцiй об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу для вiдображення у фiнансовiй звiтностi за порiг суттєвостi приймається величина у 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу за балансом без внутрiшнiх розрахункiв.
  Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат порiг суттєвостi приймається величина у 2 вiдсоткам чистого прибутку (збитку) звiтного перiоду.
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Товариство доповнювнювало облiкову полiтику в 2018 роцi. Данi доповнення  затвердженi Наказом №МИР-11/-ОП вiд 18.08.2018 року, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).  
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
-	фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
-	фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
-	фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
-	фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом дiяльностi ПРАТ "СК "Мир" в 2019 роцi була страхова дiяльнiсть яка здiйснювалась на пiдставi безстрокових лiцензiй, виданих Державною Комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. ПРАТ "СК "Мир" здiйснює перестрахування договорiв страхування, лiмiт вiдповiдальностi по якому перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервiв. Перестрахування здiйснюється у перестраховикiв - резидентiв України. У перестраховикiв - нерезидентiв України здiйснювалась перестрахування майна. Перспективнiсть надання послуг залежить вiд полiпшення фiнансового стану країни та подолання фiнансової кризи. Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi мають потребу в послугах, якi надає Товариство.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для поточної дiяльностi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). 
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. 
Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї приймається рiвною нулю.
Термiни амортизацiї, якi приблизно вiдповiдають розрахунковим термiнами корисного використання вiдповiдних активiв, наводяться в таблицi нижче:
                                 Таблиця № 1
	Строк корисного використання, рокiв	Метод нарахування амортизацiї
Машини та обладнання	5-6	Прямолiнiйний
Iнше обладнання	4-10	Прямолiнiйний
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
машини та обладнання	- 15-20%
меблi	- 20 - 30%.
iншi	- 14 - 50%
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Станом на 31 грудня 2019 року первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi Товариства складає 3 730 тис. грн. (нерухомiсть, меблi,  комп'ютерна  технiка та офiсне обладнання). Амортизацiя складає 23 тис. грн., залишкова вартiсть становить 3 707 тис. грн..
У 2019 роцi здiйснювалась уцiнка на суму 1 265 тис. грн. згiдно звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки 31.12.2016, звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки 31.12.2019 та звiту про незалежну оцiнку житлового будинку вiд 31.12.2019р., та ліквідація основних засобів на суму 2 тис.грн.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за справедливою вартiстю. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної комiсiєю.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Негативний вплив на розвиток страхового бiзнесу в Українi справляють: - вiдсутнiсть економiчної стабiльностi, сталого зростання виробництва, неплатоспроможнiсть населення та дефiцит фiнансових ресурсiв; - значна взаємна заборгованiсть, накопичення неплатежiв, збитковiсть бiльшостi пiдприємств; - неповна i фрагментарна законодавча база, вiдсутнiсть державних преференцiй на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополiзму; - iнфляцiя, внаслiдок чого здiйснення довгострокових (накопичувальних видiв страхування в нацiональнiй валютi неможливе; - слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використати цiннi папери як категорiї активiв для захищеного розмiщення страхових резервiв; - вiдсутнiсть вторинного ринку страхових послуг, механiзмiв ефективної взаємодiї банкiвського та страхового секторiв економiки, низький рiвень розвитку допомiжної iнфраструктури страхового ринку, неналежний рiвень iнформацiї про стан i можливостi страхового ринку; - недовiра населення до страхування. Серйозну загрозу нормальному функцiонуванню страхового ринку України також становить тенденцiя до монополiзацiї страхового ринку в iнтересах окремих мiнiстерств, фiнансово-промислових груп або мiсцевих адмiнiстрацiй.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство дотримується нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв.
Товариство має достатньо коштiв для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов'язань. Компанiя не має простроченої кредиторської та дебiторської заборгованостi. Перестрахування проводиться у вiдповiдностi до дiючих лiцензiй на провадження страхової дiяльностi з урахуванням нормативу власного утримання за кожним об'єктом страхування, що становить 10% вiд розмiру сплаченого статутного капiталу та сформованих страхових резервiв. Протягом 2019 року з перестраховиками-резидентами укладались договори перестрахування ризикiв. Сума платежiв, належних перестраховикам за 2019 рiк, складає  50 587 тис. грн. 
Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi та свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства. Вони є коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових наслiдкiв реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi. 
Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована.
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство 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. Товариство дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2019 роцi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв. 
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних зi страховою дiяльнiстю Товариства. До неї вiдносяться заборгованiсть за частками страхових вiдшкодувань, позик та аванси рiзним органiзацiям
Суми вiд страхувальникiв, агентiв i перестрахувальникiв є фiнансовими iнструментами, якi вiдносяться до дебiторської або кредиторської заборгованостi по страхуванню. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнається  за iсторичною вартiстю. 
Станом на  31.12.2019 р.:
-дебiторська  заборгованiсть за послуги становить 2 153 тис. грн. та представлена поточною заборгованiстю за страховою дiяльнiстю.
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Перспектива дiяльностi Товариства на поточний та наступний роки є гарантування абсолютного збереження та примноження страхових заощаджень, створення нових продуктiв по страхуванню здоров'я на випадок хвороби, iнших страхових продуктiв для корпоративних клiєнтiв та ввести їх у дiю. Продуктовий ряд компанiї буде розвиватися в напрямку змiцнення спiвробiтництва з фiнансовими установами по спiльному впровадженню продажу продуктiв по страхуванню, а також шляхом поєднання банкiвських та страхових послуг у програмах споживчого кредитування. Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану товариства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн , подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Управлiнський персонал планує вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.Основнi змiни будуть пов'язанi насамперед з новими страховими продуктами та взаємодiєю з iснуючими та потенцiйними клiєнтами, удосконалення процесiв управлiння Товариства, що дасть змогу Товариству залишатись на ринку страхових послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика щодо дослiджень та розробок емiтентом не здiйснювалась.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління
Структура
Персональний склад
Виконавчий орган
Складається з 2 осіб: Голова правління, заступник Голови Правління
Голова Правлiння - Бабко Володимир Леонiдович;
заступник Голови Правління - Сергєєва Тетяна Антонiвна.
Наглядова Рада
Складається з 3 осіб: Голова Наглядової ради, 2 члена Наглядової ради
Голова Наглядової ради - Пономаренко Сергiй Михайлович;
член Наглядової ради - Iванов Вадим Кирилович;
член Наглядової ради - Лазарєв Сергiй Володимирович.
Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери товариства.
Акціонери згідно реєстру.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
Голова Правлiння
Бабко Володимир Леонiдович
1965
вища
37
НФСК "Гарант-Ре", 21041115, Заступник Голови Правлiння НФСК "Гарант-Ре"
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 120 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: iнженер органiзатора кiбернетики, молодший науковий спiвробiтник, асистент кiбернетики, асистент кафедри теорiї програмування факультету кiбернетики, виконавчий директор зi страхування, заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння, директор фiлiї. Посадова особа займає посаду Директора в ПРАТ "СА "Меркурiй" - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880 та посаду Голови Наглядової Ради в ПРАТ "Всесвiт" - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадову особу Бабка Володимира Леонiдовича обрано на посаду Голови Правлiння за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №10 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
2
Заступник Голови Правлiння
Сергєєва Тетяна Антонiвна
1967
вища
35
ТОВ "Агентство страхового консалтингу", 31085752, ТОВ "Агентство страхового консалтингу", заступник головного бухгалтера
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 66 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має Загальний стаж роботи - 35 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: бухгалтер, ведучий фахiвець бухгалтерiї, ведучий економiст департаменту мiжнародного туризму, бухгалтер-аудитор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, фiнансовий директор. Займає посаду Члена Наглядової ради в ПРАТ "СА "Меркурiй"  - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880 та Члена Наглядової ради в ПРАТ "Всесвiт"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Сергєєву Тетяну Антонiвну обрано на посаду заступника Голови Правлiння за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №10 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
3
Головний бухгалтер
Ткач Сергiй Петрович
1989
вища
8
ПРАТ "СА" Меркурiй", 35676320, ПРАТ "ВСЕСВIТ" - Головний бухгалтер, ПРАТ "СА" Меркурiй" - начальник вiддiлу фiнансового монiторингу та внутрiшнього аудиту, ПАТ "СК "МИР" - бухгалтер
17.03.2015, безстроково
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 48 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 8 років.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: головний бухгалтер, начальник вiддiлу фiнансового монiторингу та внутрiшнього аудиту, бухгалтер. Посадова особа займає посаду головного бухгалтер в ПРАТ "ВСЕСВIТ" - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. , ПРАТ <СА <МЕРКУРIЙ> - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Ткача Сергiя Петровича обрано на посаду головного бухгалтера  згідно наказу №04-К від 17.03.2015 р. безстроково.
4
Голова Наглядової Ради
Пономаренко Сергiй Михайлович
1954
вища
47
"НФСК "ГарантРе", 21041115, Директор департамента страхування автотранспорту "НФСК "ГарантРе"
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Голова Наглядової Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв.  Загальний стаж роботи - 47 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: виконавчий директор. Посадова особа займає посаду члена Наглядової Ради ПРАТ "СА "Меркурій"- місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880.   Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадову особу Пономаренка Сергiя Михайловича обрано на посаду Голови Наглядової ради  за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №10 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
5
Член Наглядової Ради
Лазарєв Сергiй Володимирович
1974
вища
19
ЗАТ "СК Єднiсть", 31170195, ЗАТ "СК Єднiсть", спецiалiст автострахування
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член Наглядової Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства.
Загальний стаж роботи - 19 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: директор департаменту автомобільного страхування в ПрАТ "СК "МИР".
Посадова особа займає посаду Члена Наглядової Ради в ПРАТ "Всесвiт" - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880 та Член Наглядової ради ПРАТ "СА "МЕРКУРIЙ" - місцезнаходження: м. Київ, вул. Кондратюка,5 оф. 880. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Лазарєва Сергiя Володимировича обрано на посаду Члена Наглядової ради  за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №10 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.
6
Член Наглядової Ради
Iванов Вадим Кирилович
1955
вища
47
ТОВ "АВС Брок", 25024485, ТОВ "АВС Брок", Перший заступник генерального директора
18.05.2017, 3 роки
Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член Наглядової Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю про фiнансовий стан товариства.  Загальний стаж роботи - 47 років.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти  рокiв: виконавчий директор, директор з маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу Iванова Вадима Кириловича обрано на посаду Члена Наглядової ради  за рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" від 24.04.2017 р. (протокол загальних зборiв №10 вiд 24.04.2017р.) з 18.05.2017 строком на три роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій




прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Голова правлiння
Бабко Володимир Леонiдович
66563151
13,299331
66563151
0
Заступник Голови Правлiння
Сергєєва Тетяна Антонiвна
1050000
0,209790
1050000
0
Голова Наглядової Ради
Пономаренко Сергiй Михайлович
900000
0,179820
900000
0
Член Наглядової ради
Iванов Вадим Кирилович
600000
0,119880
600000
0
Член Наглядової Ради
Лазарєв Сергiй Володимирович
0
0,000000
0
0
Головний бухгалтер
Ткач Сергiй Петрович
0
0,000000
0
0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВС Фiнанс"
31612064
04114, м. Київ, -, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, лiт. А, 5 поверх
79,920080
Приватне акцiонерне товариство "Страховий Альянс "Меркурiй"
35676320
04200, м. Київ, -, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
4,874265
Вiдкрите акцiонерне товариство "Українська перестрахувальна компанiя "Гарант-Ре"
21041115
67512, Одеська, -, село Петрiвка, вул. Ленiна, буд. 19
0,038881
Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком"
21560766
01601, м. Київ, -, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 18
0,030362
Одеська фiлiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Українська страхова компанiя "Дженералi Гарант"
20943502
65007, Одеська, -, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, буд. 12
0,024975
ДIАМАНТ-92
12345678
83001, Донецька, -, м. Донецьк, вул. Овнатаньяна, буд. 22, кв. 14
0,000467
Закрите акцiонерне товариство "Українська Соя"
13921641
65005, Одеська, -, м. Одеса, вул. Iндустрiальна, буд. 25
0,000027
Вiдкрите акцiонерне товариство "ПЕТРIВСЬКЕ РЕМОНТНЕ ПIДПРИЄМСТВО"
00906077
65036, Одеська, -, м. Одеса, Овiдiопольська дорога, буд. 3
0,000004
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 
Бабко Володимир Леонiдович
13,299331
Сергєєва Тетяна Антонiвна
0,209790
Пономаренко Сергiй Михайлович
0,179820
Чуприкiн Олександр Iванович
0,179820
Iванов Вадим Кирилович
0,119880
Лапицький Володимир Георгiйович
0,119880
Ведмицький Микола Федорович
0,000008
Усього
98,997700

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство має плани щодо розширення страхового поля. ПрАТ "СК "МИР" в 2020 році має намір отримати ліцензії для здійснення нових видів страхування, введення нових страхових продуктів, та підвищення якості обслуговування. Ці заходи сприятимуть залученню нових клієнтів уже в 2020 році.

2. Інформація про розвиток емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" ( код ЄДРПОУ № 19209435 ), є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР". Відкрите акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР", що зареєстровано виконкомом Приморської районної ради народних депутатів м. Одеси під найменуванням: "Страхова компанія акціонерного товариства відкритого виду "Мир" 05 лютого 1993 року, реєстрац. № 163, перереєстровано рішенням виконкому Приморської районної ради народних депутатів м. Одеси під найменуванням: "Страхова компанія акціонерного товариства відкритого типу "Мир" 03 грудня 1993 року, реєстрац. № 1882, зі змінами, зареєстрованими виконкомом Приморської районної ради народних депутатів м. Одеси 28 квітня 1995 року, реєстрац. № 453, зі змінами, зареєстрованими адміністрацією Приморського району м. Одеси 04 березня 1997 року, реєстрац. № 173, перереєстровано в новій редакції Жовтневою райадміністрацією м. Одеси 03 жовтня 2001 року, реєстрац. № 1107, зареєстровано в новій редакції Приморською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому 08 травня 2003 року, реєстрац. №2630326400010389, зі змінами, зареєстрованими Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради 26 листопада 2003 року, реєстрац. № 1145, та змінами, зареєстрованими виконкомом Одеської міської ради 07 червня 2006 року, реєстрац.  №15561050001011022, зі змінами, зареєстрованими Виконавчим Комітетом Одеської міської Ради 27.08.2009 року, реєстраційний № 1 556 107 0012 011022. 

Місцезнаходження : 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
Номери контактних телефонів, факсів : (044) 39-00-888

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" є юридичною особою, створеною відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей Закону України "Про страхування".
В своїй діяльності Товариство керується Цивільним кодексом України, законами України "Про акціонерні товариства", "Про страхування", "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, а також органів, які здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю.
Метою діяльності Товариства є здійснення фінансово-господарської діяльності, спрямованої на задоволення суспільно-економічних потреб для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів.
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність,  пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Товариство здійснює свою діяльність за зазначеними видами діяльності у вигляді надання фізичним та юридичним особам страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту цих осіб інтересів, відшкодування збитків, заподіяних цим особам при настанні страхових випадків.
Страхова діяльність Товариства здійснюється на підставі відповідних ліцензій, отриманих у визначеному законодавством порядку.
Товариство може здійснювати будь-які операції для забезпечення  власних  господарських  потреб.
Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою. 

Ліцензії :
Ліцензія на страхову діяльність, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:
1) у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий; 
2) у формі добровільного страхування фінансових ризиків - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
3) у формі обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
4) у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
5) у формі добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
6) у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
7) у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
8) у формі добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
9) у формі добровільного страхування від нещасних випадків - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
10) у формі добровільного страхування вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
11) у формі добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
12) у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
13) у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров`я) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
14) у формі обов'язкового 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, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
15) у формі обов'язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
16) у формі обов'язкового особистого 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) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
17) у формі обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
18) у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
19) у формі обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
20) у формі добровільного страхування повітряного транспорту - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
21) у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) - б/н  від 02.07.2015 р., термін дії - безстроковий;
22) у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції - б/н  від 08.12.2015 р., термін дії - безстроковий;
23) у формі добровільного страхування медичних витрат - б/н від 11.04.2018 р.; термін дії - безстроковий.
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. 

Статутний капітал Товариства згідно Статуту становить 50 050 000 (п'ятдесят мільйонів п'ятдесят тисяч) гривень, який розподілений на 500500000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,1 гривні.
Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал ПрАТ "СК "МИР"   складає 50 050 000,00 грн., поділений на 500500000  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн.

Результати діяльності
Порівняльні показники за страховою діяльністю:
Показник ( тис. грн.)	2018 рік	2019 рік
Премії підписані (валова сума)	28 146	31 452
Чисті зароблені страхові премії	68 844	80 457
Премії передані в перестрахування	41 238	50 587
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	(690)	(1 446)
Фінансовий результат до оподаткування	1 986	1 595
Податок на прибуток	1 897	1 433

У звітному періоді діяльність Товариства є  прибутковою.

Ліквідність і зобов'язання
Оцінка прийнятних активів здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ. 
Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР  "Про страхування" Товариство відповідно до обсягів страхової діяльності  підтримує  належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів). 

Розрахунок вартості чистих активів ПрАТ "СК "МИР" станом на 31.12.2019р.
№п/п	Зміст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)
1	2	3	4
1	Склад активів, які приймаються до розрахунку
1.1	Необоротні активи
	Нематеріальні  активи 	1000	375
	Незавершені капітальні інвестиції	1005	-
	Основні засоби (залишкова вартість)	1010	3 707
	Інвестиційна нерухомість	1015	-
	Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції	1035	82 584
	Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	
	Відстрочені аквізиційні витрати	1060	1 167
	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-
	Інші необоротні активи	1090	-
Всього	87 833
1.2	Оборотні активи
	Запаси	1100	1
	Дебіторська заборгованість	1125,1130,1135, 1140,1145, 1155	2 153
	Поточні фінансові інвестиції	1160	-
	Грошові кошти	1165;1166,1167	932
	Витрати майбутніх періодів	1170	-
	Резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-
	Резервах незароблених премій	1183	1 186
	Інші оборотні активи	1190	-
Всього	4 272
Разом активи	92 105
2	Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1	Довгострокові зобов'язання і забезпечення
	Інші довгострокові зобов'язання  	1515	-
 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	209
	Стразові резерви	1530	7 310
	Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	1 476
	Резерв незароблених премій	1533	5 834
 Всього
7 519
3	Поточні зобов'язання і забезпечення	
3.1	Короткострокові кредити банків	1600	-
	Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 	1610	-
	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	-
	Поточні зобов'язання за розрахунками:		-
	- з бюджетом	1620	268
	- зі страхування	1625	-
	- з оплати праці	1630	-
	 -за одержаними аванСКми	1635	-
	- із внутрішніх розрахунків	1645	-
	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	3 015
	Поточні забезпечення	1660	-
	Інші поточні зобов'язання 	1690	5 558
Всього	8 841
Разом зобов'язання 	16 360

Вартість чистих активів: 
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (92 105)-(16 360) =75 745 тис.грн. 
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ПрАТ "СК "МИР" на 25 695 тис. грн. 

Станом на 31.12.2019 року:
Зареєстрований (статутний) капітал    50 050 тис. грн.; 
Резервний капітал     23 002  тис. грн. 
Фактичний запас платоспроможності - 75 370 тис. грн.. 
Нормативний запас платоспроможності - 9 929,49 тис. грн..
Величина перевищення фактичного запасу на нормативним - 65 440,51 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Депозити в банках 
тис. грн.	31 грудня 2019р.	31 грудня 2018 р.
Грошові кошти на поточних рахунках в гривні	932	699
Каса в межах ліміту	-	-
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 	932	699
Станом на 31 грудня 2019 року у Товариства 8 банків-контрагентів. 

Депозити в банках
тис. грн.	31 грудня 2019 р.	31 грудня 2018 р.
Депозити в гривнях 	-	4 592
Всього депозитів в банках 	-	4 592

Страхові та інші фінансові зобов'язання складаються з наступних компонентів:
тис. грн.	31 грудня 2019 р.	31 грудня 2018 р.
Поточна заборгованість за товари роботи послуги	-	-
Заборгованість за страховою діяльністю	3 015	7 290
Заборгованість перед бюджетом	268	686
Забезпечення витрат на виплату заробітної плати 	209	133
Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування	-	6
Поточна заборгованість з оплати праці	-	25
Інші почотні зобовязання	5 558	4 221
Страхові резерви	7 310	11 430
Всього страхових та інших фінансових зобов'язань	16 360	23 791
	
Товариство має достатньо коштів для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов'язань. Компанія не має простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості. Перестрахування проводиться у відповідності до діючих ліцензій на провадження страхової діяльності з урахуванням нормативу власного утримання за кожним об'єктом страхування, що становить 10% від розміру сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів. Протягом 2019 року з перестраховиками-резидентами укладались договори перестрахування ризиків. Сума платежів, належних перестраховикам за 2019 рік, складає  50 587 тис. грн.    
Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов'язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.
Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності. 
Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована.
Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.
Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання.
Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства.
Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства.
Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
-

Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.
Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товаристваї виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках. Максимальний рівень кредитного ризику Товариства, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими позиціями по (а) валют і (б) процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Товариство проводить операції тільки в гривнях, отже, вона не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2019 року. 
Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Компанії відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. За станом на кінець кожного звітного періоду у Компанії не було фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2019 року зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток і / або капітал Компанії.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2019 року всі фінансові зобов'язання Товариства погашаються в строки встановлені договором. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
 Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається Товариство, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями. 
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
-стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
-укладання відповідних договорів перестрахування. Товариство прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Товариства передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.
Товариство дійснює страхову діяльність не тільки в Україні, але і за її межами. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. 
Управління капіталом  
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: (i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій.
На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Товариство дотримувалася всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2019 році.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Значним фактором  ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом 2019 року є інфляційні процеси та поточні зміни в законодавстві, які є наслідком політичних реалій .

Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов'язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики, пов'язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати ліквідності й виробничому ризику.
Керівництво Компанії визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення правління Компанії. Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків:
-	Страхові ризики
-	Фінансові ризики
-	Операційні ризики
У відповідності до вимог діючого законодавства в ПрАТ "СК "Мир", працює департамент внутрішнього аудиту. Департамент працює на підставі "Положення про департамент внутрішнього аудиту ПрАТ "СК "Мир", посадової інструкції внутрішнього аудитора, та плану аудиторських перевірок на рік, тощо. Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту фінансової установи. Впродовж 2019року аудиторськими перевірками суттєвих недоліків виявлено не було. Вся інформація про роботу департаменту викладена в звітах та затверджена Наглядовою Радою. 
Управлінський персонал ПрАТ "СК "Мир" несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Міжнародних (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Внутрішній аудит проводився відповідальним за внутрішній аудит Товариства. На його думку, фінансові звіти ПрАТ "СК "Мир" справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року, його фінансові результати, зміни в капіталі та рух грошових коштів, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними документами.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управління у ПрАТ  "СК " МИР"- це процес, який забезпечує ефективне управління діяльністю Товариства з метою підвищення його капіталізації та гарантування надійності функціонування. Корпоративне управління зосереджене на створенні системи важелів і противаг, які забезпечують узгодження інтересів акціонерів Товариства, його керівництва, страхувальників та інших зацікавлених осіб.
У ПрАТ  "СК "МИР" корпоративне управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, законах "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", на нормативно-правових актах Національної комісії, що здійснює державне регулювання і сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Товариства, рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннях Наглядової ради та Правління.
Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 "Про затвердження Принципів корпоративного управління" Товариством затверджено Кодекс корпоративного управління. ПрАТ"СК "МИР" дотримується  принципів корпоративного управління, які викладено в Кодексі http://sk-mir.com/upload/kku_mir_2017.pdf

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
-

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
-

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
-
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові
(*)
X

Дата проведення
24.04.2019
Кворум зборів **
85,094000
Опис
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів та прийняті рішення по питанням на загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "МИР", які відбулися 24 квітня 2019 року.
Питання 1. Прийняття рішень з питань обрання Голови та членів Лічильної комісії ПрАТ "СК "МИР" та припинення їх повноважень.
Прийняте рішення: 
1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Сбітнєв Дмитро Анатолійович, члени лічильної комісії - Кирилюк Володимир Володимирович, Бабко Олена Володимирівна, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії - Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МИР". 
Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МИР, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
 Прийняте рішення: 
1) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів: 
- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МИР"проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були  затверджені Наглядовою радою ПрАТ "СК "МИР", та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МИР"для голосування;
- основна доповідь або виступ - до 15-ти хвилин, відповіді на запитання - до 5-ти хвилин; 
- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "СК "МИР" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "МИР"про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік визнати задовільною. 
 
Питання 4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ "СК "МИР"про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити звіт Голови Правління ПрАТ "СК "МИР" про роботу за 2018 рік. Роботу Голови Правління ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік визнати задовільною. 
 Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення: 
Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік.
Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ "СК "МИР"за 2018 рік.
Прийняте рішення: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). 
Питання 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "СК "МИР" за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
Прийняте рішення: 
Затвердити наданий Головою Правління ПрАТ "СК "МИР" розподіл прибутку і збитків ПрАТ "СК "МИР" за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України "Про акціонерні товариства". Прибуток Товариства у сумі 89 000, 00 грн. за 2018 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати з метою розвитку підприємства. 
Дивіденди у 2018 році не виплачувати.
Питання 8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "СК "МИР"на 2019 рік.
Прийняте рішення: 
Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "СК "МИР"на 2019 рік.

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так (*)
Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери 

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так (*)
Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так (*)
Ні (*)
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так (*)
Ні (*)
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори акцiонерiв не проводились у звiтному перiодi

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так (*)
Ні (*)
 

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так (*)
Ні (*)
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
д/н
Інше (зазначити)
Позачерговi збори акцiонерiв не проводились у звiтному перiодi

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори акцiонерiв не проводились у звiтному перiодi
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi збори акцiонерiв не проводились у звiтному перiодi
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Пономаренко Сергiй Михайлович
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Лазарєв Сергiй Володимирович
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Iванов Вадим Кирилович
X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання Наглядової ради в 2019 р. проводились. 
Опис прийнятих рішень: затверджено Звіт Правління  про стан управління ризиками; затверджено результати стрес-тестування, кількісного  аналізу ризиків, оцінки адекватності страхових зобов'язань за результатами 2018 року;
затверджено аудиторську фірму, яка проводила аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; затверджено дату та місце проведення та порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів; затверджено дату складання переліку акціонерів, яким складатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та дату, на яку буде замовлено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; визначено місце та порядок ознайомлення акціонерів Товариства з порядком денним Зборів; призначено та затверджено Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів; призначено та затверджено Тимчасову Лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів; затверджено зразки бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
Діяльність Наглядової Ради позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 
Так *
Ні *
Персональний склад комітетів
З питань аудиту
 
X
Комiтети не створювались
З питань призначень
 
X
Комiтети не створювались
З винагород
 
X
Комiтети не створювались
Інше (зазначити)
 
 
Комiтети не створювались
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комiтети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
Комiтети не створювались
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Оцінка роботи Наглядової ради Товариства - задовільна.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так (*)
Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так (*)
Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засідання Наглядової ради в 2019 р. проводились. 
Опис прийнятих рішень: затверджено Звіт Правління  про стан управління ризиками; затверджено результати стрес-тестування, кількісного  аналізу ризиків, оцінки адекватності страхових зобов'язань за результатами 2018 року;
затверджено аудиторську фірму, яка проводила аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; затверджено дату та місце проведення та порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів; затверджено дату складання переліку акціонерів, яким складатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та дату, на яку буде замовлено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; визначено місце та порядок ознайомлення акціонерів Товариства з порядком денним Зборів; призначено та затверджено Реєстраційну комісію на Загальних зборах акціонерів; призначено та затверджено Тимчасову Лічильну комісію на Загальних зборах акціонерів; затверджено зразки бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
Діяльність Наглядової Ради позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)
Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (зазначити)
д/н

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правлiння - Бабко Володимир Леонiдович,
Заступник Голови Правлiння - Сергєєва Тетяна Антонiвна.
До компетенцiї посадових осiб належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та наглядової ради.
Виконавчий орган Товариства є колегiальним (правлiння) i пiдзвiтний Загальним зборам та наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законодавством України.
Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Голова правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Засідання виконавчого органу (Правління)  в 2019 р. проводились. 
Опис прийнятих рішень: затвердження квартальної та річної фінансової звітності Товариства.
Діяльність виконавчого органу позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Оцінка роботи виконавчого органу - задовільна.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.
Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товаристваї виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках. Максимальний рівень кредитного ризику Товариства, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими позиціями по (а) валют і (б) процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Товариство проводить операції тільки в гривнях, отже, вона не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2019 року. 
Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Компанії відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. За станом на кінець кожного звітного періоду у Компанії не було фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2019 року зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток і / або капітал Компанії.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2019 року всі фінансові зобов'язання Товариства погашаються в строки встановлені договором. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
 Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається Товариство, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями. 
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
-стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство встановлює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів.
-укладання відповідних договорів перестрахування. Товариство прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Товариства передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.
Товариство дійснює страхову діяльність не тільки в Україні, але і за її межами. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. 
Управління капіталом  
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: (i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій.
На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Товариство дотримувалася всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2019 році.
Значним фактором  ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом 2019 року є інфляційні процеси та поточні зміни в законодавстві, які є наслідком політичних реалій .

Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов'язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики, пов'язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати ліквідності й виробничому ризику.
Керівництво Компанії визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення правління Компанії. Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків:
-	Страхові ризики
-	Фінансові ризики
-	Операційні ризики
У відповідності до вимог діючого законодавства в ПрАТ "СК "Мир", працює департамент внутрішнього аудиту. Департамент працює на підставі "Положення про департамент внутрішнього аудиту ПрАТ "СК "Мир", посадової інструкції внутрішнього аудитора, та плану аудиторських перевірок на рік, тощо. Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту фінансової установи. Впродовж 2019року аудиторськими перевірками суттєвих недоліків виявлено не було. Вся інформація про роботу департаменту викладена в звітах та затверджена Наглядовою Радою. 
Управлінський персонал ПрАТ "СК "Мир" несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Міжнародних (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Внутрішній аудит проводився відповідальним за внутрішній аудит Товариства. На його думку, фінансові звіти ПрАТ "СК "Мир" справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року, його фінансові результати, зміни в капіталі та рух грошових коштів, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними документами.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
0
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 
Ні
Так
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 
Ні
Так
Так
Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)
Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів  
X

Положення про наглядову раду 
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (зазначити) 
д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Так
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 
Ні
Ні
Так
Так
Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)
так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так (*)
Ні (*)
Не проводились взагалі

X
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так (*)
Ні (*)
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так (*)
Ні (*)
З власнї ініціативи 

X
За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВС Фiнанс"
31612064
79,920080
2
Бабко Володимир Леонiдович

13,299331
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.
Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 3 роки.

9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенції посадових осіб належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.
Виконавчий орган Товариства є колегіальним (правління) і підзвітний Загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.
Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.
Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
. Фактів відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір впродовж 2019 року не встановлено.
Фактів купівлі активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір впродовж 2019 року не встановлено. Оцінка активів проводиться за справедливою та історичною вартістю .
Операції з пов'язаними особами впродовж 2019 року не проводилось.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Товариством було залучено суб"єкта аудиторської діяльності  ТОВ "АФ "Міла-аудит", який  здійснив перевірку інформації, яка включена до складу Звіту про корпоративне управління   та висловив думку щодо наданої інформації.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
-
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи*
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій





прості іменні
привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВС Фiнанс"
31612064
Україна, 04114, м. Київ, -, м. Київ, пр. Оболонський 23А
400000000
79,920080
400000000
0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
Бабко Володимир Леонiдович
66563151
13,299331
66563151
0
Усього
466563151
93,219411
466563151
0
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X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки 
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi бездокументарнi
500500000
0,10
Всi акцiонери Товариства мають рiвнi права та обов'язки згiдно законодавства України.
-
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XI. Відомості про цінні папери емітента


1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.05.2010
181/1/10
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000072854
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,10
500500000
50050000,00
100,000000
Опис
Обiг цiнних паперiв здiйснюється на бiржовому та позабiржовому ринках. Намiрiв щодо лiстiнгу не було. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не здiйснювалась.
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Бабко Володимир Леонiдович
66563151
13,299331
66563151
0
Пономаренко Сергiй Михайлович
900000
0,179820
900000
0
Усього
67463151
13,479151
67463151
0
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1
2
3
4
5
6
7
8
11.05.2010
181/1/10
UA4000072854
500500000
50050000,00
500400000
0
0
Опис
Обмежень по акцiям не встановлено
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів 
Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 
на кінець періоду
на початок періоду 
на кінець періоду 
на початок періоду 
на кінець періоду 
1
3
4
5
6
7
8
1. Виробничого призначення: 
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення: 
4978
3707
0
0
4978
3707
будівлі та споруди
815
634
0
0
815
634
машини та обладнання
25
21
0
0
25
21
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
4138
3052
0
0
4138
3052
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього 
4978
3707
0
0
4978
3707
Опис
Станом на 31 грудня 2019 року первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi Товариства складає 3 730 тис. грн. (нерухомiсть, меблi,  комп'ютерна  технiка та офiсне обладнання). Амортизацiя складає 23 тис. грн., залишкова вартiсть становить 3 707 тис. грн..
У 2019 роцi уцiнка на суму 1 265 тис. грн. згiдно звiту про експертну грошову оцiнку земельної ділянки 31.12.2019 р., звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки 31.12.2019 р. та звiту про незалежну оцiнку житлового будинку вiд 31.12.2019 р., та ліквідація основних засобів на суму 2 тис.грн.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за справедливою вартiстю. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної комiсiєю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 
75744
78614
Статутний капітал (тис. грн.) 
50050
50050
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 
50050
50050
Опис
Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 25694 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 25694 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0,00
X
X
у тому числі:




Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:




за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X

X
X
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0,00
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0,00
X
X
Податкові зобов'язання
X
268,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
8573,00
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
8841,00
X
X
Опис
Опис	Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань. 
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Товариство не має кредитiв банку.
Станом на 31.12.2019 р. поточна кредиторська заборгованiсть за:
-	за розрахунками з бюджетом 268 тис. грн., в т.ч. з податку на прибуток 268 тис. грн..;
-	за розрахунками зi страхування 0 тис. грн..;
-	за розрахунками з оплати працi 0 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю складає 3015 тис. грн..
Iншi поточнi зобов'язання складають 5558 тис. грн.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнформацiйно-депозитарний центр "ГЛОБАЛ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи
35093607
Місцезнаходження
Україна, 04073, м. Київ, -, м. Київ, пров. Куренiвський, буд. 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 286620
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 467-57-47
Факс
(044) 390-79-91
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi "Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи" серiя АЕ № 286620 видана НКЦПФР 12.10.2013 року, термiн дiї лiцензiiї необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044)363-04-00
Факс
(044)363-04-00
Вид діяльності
Професiйна депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю України
Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" - Центральний депозитарiй, що здiйснює професiйну дiяльнiсть без лiцензiї, згiдно закону України "Про депозитарну систему України".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Мiла-аудит>
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи
23504528
Місцезнаходження
Україна, 04210, м. Київ, -, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторськаї палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2006
Міжміський код та телефон
(044) 537-76-53
Факс
(044) 537-76-52
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України № №321/3 вiд 28.01.2016р.; Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.; -	Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23504528
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
28.09.2017 0714
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
01.01.2019 - 31.12.2019
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9. Пояснювальний параграф (за наявності)
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (далі - Товариство), що складається із:
-Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
-Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
-Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
-Звіту про власний капітал за 2019 р.;
-Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2019 р. ПрАТ "СК "МИР" не виконало норматив платоспромості та достатності капіталу, передбачений Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 р. На дату подання звітності Товариством дотримано критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, відповідно до умов "Положення про обов'язкові критерії і нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика", підтверджуючі документи подані до Нацкомфінпослуг
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
10. Номер та дата договору на проведення аудиту
07/02/20 07.02.2020
11. Дата початку та дата закінчення аудиту
05.02.2020 - 16.04.2020
12. Дата аудиторського звіту
16.04.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.
60000,00
14. Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"
код за ЄДРПОУ 19209435
станом на 31.12.2019 р.





Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2020 р.

















ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)


ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (далі - Товариство), що складається із:
"	Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
"	Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
"	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
"	Звіту про власний капітал за 2019 р.;
"	Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2019 р. ПрАТ "СК "МИР" не виконало норматив платоспромості та достатності капіталу, передбачений Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 р. На дату подання звітності Товариством дотримано критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, відповідно до умов "Положення про обов'язкові критерії і нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика", підтверджуючі документи подані до Нацкомфінпослуг
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, було найбільш значним під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період, оцінка активів за справедливою вартістю. Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті. 

-	оцінка активів за справедливою вартістю.
Оцінка активів за справедливою вартістю в 2019 році відбувалася. Відбувалася переоцінка інвестиційної нерухомості (земельні ділянки). Оцінка даних активів здійснювалась особою, яка має відповідні сертифікати та досвід роботи.

Інші питання
У зв'язку із санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) суб'єкти господарювання за технічної можливості змушені забезпечити роботу працівників в режимі реального часу через Інтернет, що в подальшому може вплинути на фінансово-господарську діяльність Товариства.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Звіт про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік (яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
"	ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
"	отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
"	оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
"	доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
"	оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію: 
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 1 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Аудиторські оцінки
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства.
Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному:
-	огляд розкриттів до фінансової звітності так тестування підтверджувальної документації для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів;
-	дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед закінченням року та на початку наступного року;
-	оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу;
-	оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським персоналом Товариства;
-	ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
-	аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження фінансової звітності;
-	аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" під час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов'язань, відображених у бухгалтерському обліку.
В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Товариства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь на наші запити управлінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є контрольованим.
Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту. 
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у відповідь ні ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту. 
В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, нами не встановлені факти щодо порушень пов'язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту.
Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету
Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за 2019 рік узгоджується із додатковим звітом для Аудиторського комітету, який ми надали 10.04.2020 р.
Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
ТОВ "АФ "Міла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік та не аудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-VIII.
Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах "Основа для думки із застереженням" та "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту.
Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності юридичні особі послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності
Окрім послуг з обов'язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про управління та фінансовій звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" за 2019 рік, нами надавалися інші послуги Товариству, а саме:
o	завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2019 рік на виконання вимог статті 401  Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і доповненнями).
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" надавався згідно договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства за 2019 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та іншим законодавчим вимогам. 
Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний відповідно до МСА.
Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.    
Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 
Код ЄДРПОУ	23504528
Реєстраційні дані	Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995 р.
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа діє на підставі:
	o	Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
o	Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
o	Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
o	Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.; 
o	Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту	Наглядова рада Товариства
Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності	05 лютого 2020 року
Загальна тривалість виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень	З 01 березня 2019 року по 16 квітня 2020 року
Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності	Договору № 07/02/20 від 05 лютого 2020 року.
Дата початку проведення аудиту	05  лютого 2020 року
Дата закінчення проведення аудиту	16  квітня 2020 року
Повне ім'я ключового партнеру із завдання з аудиту фінансової звітності	- Вороніна Олена Олександрівна, сертифікат №007574, виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22 лютого 2018 року.
Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності:	- Яковенко Снєжанна Олегівна, сертифікат №005843, виданий рішенням Аудиторської палати України №140 від 29 жовтня 2004 року.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
 аудитора, є                                                 ____________________О.О. Вороніна
          (Сертифікат аудитора №007574 від 22.02.2018р.,
           виданий рішенням АПУ №355/2 від 22 лютого 2018 р.)


Директор аудиторської фірми
ТОВ "Аудиторська фірма 
"Міла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська 
         (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995 р., 
           виданий рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)
        
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
16  квітня 2020 р.
 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження
Управлiнський персонал ПРАТ "СК "МИР"  несе вiдповiдальнiсть  за складання i достовiрне подання  фiнансової звiтностi вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,  та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає необхiдним для  забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. 
       У ходi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
- Вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- Застосування об?рунтованих оцiнок i розрахункiв;
- Обов'язок дотримуватися принципiв МСФЗ i розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у фiнансовiй звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi, грунтуючись на принципi безперервностi дiяльностi Компанiї.
       Керiвництво пiдтверджує, що вище перерахованi принципи були дотриманi в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
- Ведення бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем впевненостi  iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства.
- Прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв пiдприємства, а також для виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
24.04.2019
22.03.2019
Відомості про проведення загальних зборів
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
за ЄДРПОУ
19209435
Територія

за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Iншi види страхування, крiм страхування життя
за КВЕД
65.12
Середня кількість працівників, осіб (1)
14


Адреса, телефон:
04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, оф. 880 (044) 390-08-88

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
v


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1
Код за ДКУД
1801001

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи




Нематеріальні активи
1000
378
375

первісна вартість
1001
546
547

накопичена амортизація
1002
(168)
(172)

Незавершені капітальні інвестиції
1005



Основні засоби
1010
4978
3707

первісна вартість
1011
4997
3730

знос
1012
(19)
(23)

Інвестиційна нерухомість
1015



Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016



Знос інвестиційної нерухомості
1017



Довгострокові біологічні активи
1020



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021



Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1022



Довгострокові фінансові інвестиції:




які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
0

інші фінансові інвестиції
1035
74591
82584

Довгострокова дебіторська заборгованість
1040



Відстрочені податкові активи
1045



Гудвіл
1050



Відстрочені аквізиційні витрати
1060
2269
1166

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065



Інші необоротні активи
1090



Усього за розділом I
1095
84223
87832

II. Оборотні активи




Запаси
1100
8
1

- виробничі запаси
1101
8
1

- незавершене виробництво
1102



- готова продукція
1103



- товари
1104



Поточні біологічні активи
1110



Депозити перестрахування
1115



Векселі одержані
1120



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
7766
2152,68

Дебіторська заборгованість за розрахунками:




за виданими авансами
1130



з бюджетом
1135
0


- у тому числі з податку на прибуток
1136



Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140



Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145



Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0


Поточні фінансові інвестиції
1160



Гроші та їх еквіваленти
1165
5291
932

- готівка
1166
0


- рахунки в банках
1167
5291
932

Витрати майбутніх періодів
1170



Частка перестраховика у страхових резервах
1180
5117
1186,32

- в резервах довгострокових зобов'язань
1181



- в резервах збитків або резервах належних виплат
1182



- в резервах незароблених премій
1183
5117
1186,32

- в інших страхових резервах
1184



Інші оборотні активи
1190



Усього за розділом II
1195
18182
4272

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



Баланс
1300
102405
92104

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Власний капітал




Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50050
50050

Капітал у дооцінках
1405
4720
3455

Додатковий капітал
1410
740
740

- емісійний дохід
1411



- накопичені курсові різниці
1412



Резервний капітал
1415
23002
23002

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
102
(1503)

Неоплачений капітал
1425



Вилучений капітал
1430



Інші резерви
1435



Усього за розділом I
1495
78614
75744

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення




Відстрочені податкові зобов'язання
1500



Пенсійні зобов'язання
1505



Довгострокові кредити банків
1510



Інші довгострокові зобов'язання
1515



Довгострокові забезпечення
1520
133
209

- довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
133
209

Цільове фінансування
1525



- благодійна допомога
1526



Страхові резерви
1530
11430
7310,08

- резерв довгострокових зобов'язань
1531



- резерв збитків або резерв належних виплат
1532
83
1477,8

- резерв незароблених премій
1533
11347
5832,28

- інші страхові резерви
1534



Інвестиційні контракти
1535



Призовий фонд
1540



Резерв на виплату джек-поту
1545



Усього за розділом II
1595
11563
7519,08

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення




Короткострокові кредити банків
1600



Векселі видані
1605



Поточна кредиторська заборгованість за:




довгостроковими зобов'язаннями
1610



товари, роботи, послуги
1615



розрахунками з бюджетом
1620
686
268

- у тому числі з податку на прибуток
1621
680
268

розрахунками зі страхування
1625
6
0

розрахунками з оплати праці
1630
25
0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635



Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640



Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645



Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
7290
3015

Поточні забезпечення
1660



Доходи майбутніх періодів
1665



Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670



Інші поточні зобов'язання
1690
4221
5557,92

Усього за розділом IІІ
1695
12228
8840,92

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700



V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800



Баланс
1900
102405
92104


(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Примітки:
д/н



Керівник


Бабко В.Л.


Головний бухгалтер


Ткач С.П.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
за ЄДРПОУ
19209435

найменування



Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.

Форма № 2
Код за ДКУД
1801003

І. Фінансові результати
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
31453,73
28146
Премії підписані, валова сума
2011
80457,5
68844
Премії, передані у перестрахування
2012
50587,31
41238
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
(5514,52)
(715)
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
(3930,98)
(175)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050


Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
(1446)
(690)
Валовий:



прибуток
2090
30007,73
27456
збиток
2095


Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
2105


Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-1394,3
913
- зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-1394,3
913
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112


Інші операційні доходи
2120
1061
257
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121


- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122


Адміністративні витрати
2130
(1794)
(1455)
Витрати на збут
2150
(24018)
(23739)
Інші операційні витрати
2180
(488,43)
(1448)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181


- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182


Фінансовий результат від операційної діяльності:



прибуток
2190
3374
1984
збиток
2195


Дохід від участі в капіталі
2200


Інші фінансові доходи
2220
323
15
Інші доходи
2240
5800
18022
- дохід від  благодійної допомоги
2241


Фінансові витрати
2250


Втрати від участі в капіталі
2255


Інші витрати
2270
(7902)
(18035)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275


Фінансовий результат до оподаткування:



прибуток
2290
1595
1986
збиток
2295


Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-1433
-1897
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305


Чистий фінансовий результат:



прибуток
2350
162
89
збиток
2355


II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
(1265)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405

0
Накопичені курсові різниці
2410


Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415


Інший сукупний дохід
2445


Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
-1265
0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
2455


Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
-1265
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-1103
89
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
33
6
Витрати на оплату праці
2505
860
768
Відрахування на соціальні заходи
2510
189
164
Амортизація
2515
11
4
Інші операційні витрати
2520
25207,43
1448
Разом
2550
26300,43
2390
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
Код рядка
За звітній період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
500500000
500500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
500500000
500500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,0032
0,0018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,0032
0,0018
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0

Примітки:
д/н



Керівник


Бабко В.Л.


Головний бухгалтер


Ткач С.П.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX


коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
за ЄДРПОУ
19209435

найменування



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.

Форма № 3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності



Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000


Повернення податків і зборів
3005


у тому числі податку на додану вартість
3006


Цільового фінансування
3010


Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011


Надходження авансів від покупців і замовників
3015


Надходження від повернення авансів
3020


Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025


Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035


Надходження від операційної оренди
3040


Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045


Надходження від страхових премій
3050
75295
64144
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055


Інші надходження
3095
1756
3354
Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
3100
(24975)
(13755)
Праці
3105
(898)
(618)
Відрахувань на соціальні заходи
3110
(237)
(163)
Зобов'язань з податків і зборів
3115
(2067)
(1870)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(1846)
(1662)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117


Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
(221)
(208)
Витрачання на оплату авансів
3135


Витрачання на оплату повернення авансів
3140
0
(95)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145


Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
(46121)
(39640)
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155


Інші витрачання
3190
(2643)
(5695)
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
110
5662
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій
3200
5800
18022
необоротних активів
3205


Надходження від отриманих:



відсотків
3215
31
15
дивідендів
3220


Надходження від деривативів
3225


Надходження від погашення позик
3230


Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235


Інші надходження
3250


Витрачання на придбання:



фінансових інвестицій
3255
(10300)
(28920)
необоротних активів
3260


Виплати за деривативами
3270


Витрачання на надання позик
3275


Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280


Інші платежі
3290


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
(4469)
(10883)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження від:



Власного капіталу
3300


Отримання позик
3305


Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310


Інші надходження
3340


Витрачання на:



Викуп власних акцій
3345


Погашення позик
3350


Сплату дивідендів
3355


Витрачання на сплату відсотків
3360


Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365


Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370


Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375


Інші платежі
3390


Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
(4359)
(5221)
Залишок коштів на початок року
3405
5291
10512
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410


Залишок коштів на кінець року
3415
932
5291

Примітки:
д/н



Керівник


Бабко В.Л.


Головний бухгалтер


Ткач С.П.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
за ЄДРПОУ
19209435

найменування



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.

Форма № 3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500




Коригування на:





амортизацію необоротних активів
3505

X

X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510




збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515




збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520




Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521




Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522




Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523




Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524




Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526




Фінансові витрати
3540
X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550




- збільшення (зменшення) запасів
3551




- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552




- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553




- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554




- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556




- зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557




Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563




- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564




- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566




- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567




Грошові кошти від операційної діяльності
3570




Сплачений податок на прибуток
3580
X

X

Сплачені відсотки
3585
X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195




II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації:





фінансових інвестицій
3200

X

X
необоротних активів
3205

X

X
Надходження від отриманих:





відсотків
3215

X

X
дивідендів
3220

X

X
Надходження від деривативів
3225

X

X
Надходження від погашення позик
3230




Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235




Інші надходження
3250

X

X
Витрачання на придбання:





фінансових інвестицій
3255
X

X

необоротних активів
3260
X

X

Виплати за деривативами
3270
X

X

Витрачання на надання позик
3275

X

X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280

X

X
Інші платежі
3290
X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295




III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від:





Власного капіталу
3300

X

X
Отримання позик
3305

X

X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310

X

X
Інші надходження
3340

X

X
Витрачання на:





Викуп власних акцій
3345
X

X

Погашення позик
3350
X

X

Сплату дивідендів
3355
X

X

Cплату відсотків
3360
X

X

Cплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X

X

Придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X

X

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X

X

Інші платежі
3390
X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395




Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400




Залишок коштів на початок року
3405

X

X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410




Залишок коштів на кінець року
3415





Примітки:
Заповнюється Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом



Керівник


Бабко В.Л.


Головний бухгалтер


Ткач С.П.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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коди
Дата (рік, місяць, число)
20
01
01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
за ЄДРПОУ
19209435

найменування



Звіт про власний капітал

За 2019 р.

Форма № 4
Код за ДКУД
1801005

Стаття
Код рядка
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
50050
4720
740
23002
102


78614
Коригування:









Зміна облікової політики
4005







0
Виправлення помилок
4010







0
Інші зміни
4090




0


0
Скоригований залишок на початок року
4095
50050
4720
740
23002
102
0
0
78614
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100




162


162
Інший сукупний дохід за звітний період
4110

(1265)





(1265)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111

0





0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112







0
Накопичені курсові різниці
4113







0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114







0
Інший сукупний дохід
4116







0
Розподіл прибутку:









Виплати власникам (дивіденди)
4200







0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205







0
Відрахування до резервного капіталу
4210







0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215







0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220







0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225







0
Внески учасників:









Внески до капіталу
4240







0
Погашення заборгованості з капіталу
4245







0
Вилучення капіталу:









Викуп акцій (часток)
4260







0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265







0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270







0
Вилучення частки в капіталі
4275







0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280







0
Інші зміни в капіталі
4290


0

(1767)


(1767)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291







0
Разом змін у капіталі
4295
0
(1265)
0
0
(1605)
0
0
(2870)
Залишок на кінець року
4300
50050
3455
740
23002
(1503)
0
0
75744

Примітки:
д/н



Керівник


Бабко В.Л.


Головний бухгалтер


Ткач С.П.
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)


Примітки до фінансових звітів
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"

в тис.грн.	Примітки	Рік, що закінчився 31 грудня
		2019	2018
                                   1	    2	3	4
Чисті зароблені страхові премії 	7.1	31 454  	28 146
Премії підписані, валова сума	7.2	80 457	68 844
Премії передані в перестрахування	7.3	50 587	41 238
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	7.4	(1 446)	(690)
Валовий прибуток (7.1 - 7.4)		    30 006	   27 456
Інші операційні доходи	7.5	989	257
Інші доходи	7.6	5 800	18 022
Витрати на збут	7.7	(24 018)	(23 739)
Адміністративні витрати	7.8	(1 794)	(1 455)
Інші витрати	7.9	(7 902)	(18 035)
Фінансові доходи	7.10	323	15
Інші операційні витрати	7.11	(417)	(1 448)
Прибуток до оподаткування		     1 595	   1 986
Витрати з податку на прибуток	7.12	(1 433)	(1 897)
Прибуток від діяльності, що триває		162	89
ПРИБУТОК ЗА РІК		162	89
Інші сукупні доходи			
Переоцінка інвестицій, доступних для продажу		(1 265)	-
УСЬОГО: СУКУПНИЙ ДОХІД  ЗА РІК		(1 103)	89










Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року
	Примітки	31 грудня 2018	31 грудня 2019
1	2	4	3
АКТИВИ			
Непоточні активи			
Нематеріальні активи	7.13	378	375
Основні засоби	7.14	4 978	3 707
Інвестиції, за методом участі в капіталі	7.15	2 007	
Інші фінансові інвестиції	7.16	74 591	82 584
Відстрочені аквізаційні витрати	7.17	    2 269	1 166
		84 223	87 832
Поточні активи			
Запаси	7.18	8	1
Дебіторська заборгованість за послуги та інша поточна дебіторська заборгованість

	7.19	7 766	2 153
Грошові кошти та їх еквіваленти	7.20	5 291	932
Частка перестраховиків в страхових резервах 		5 117	1 186
		18 182	4 272
Усього активи		102 405	92 104
Власний капітал та зобов'язання			
Власний капітал			
Статутний капітал	7.21	50 050	50 050
Капітал у дооцінках		4 720	3 455
Додатковий капітал		740	740
Резервний капітал		23 002	23 002
Нерозподілені прибутки		102	(1 502)
Усього капітал		78 614	75 744
Довгострокові зобов'язання та забезпечення			
Забезпеченння витрат персоналу	7.22	133	209
Страхові резерви	7.23	11 430	7 310
		11 563	7 519
Поточні зобов'язання			
Поточна заборгованість з бюджетом	7.24	686	268
Розрахунки зі страхування		6	
Розрахунки з оплати праці		25	
Заборгованість за страховою діяльністю	7.25	7 290	3 015
Інша поточні зобов'язання	7.26	4 221	5 558
		12 228	8 841
Всього зобов'язань			
Разом власний капітал та зобов'язання		102 405	92 104


1.	Інформація про компанію
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"МИР"
Загальні положення 

Повна назва товариства:  	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР"
Скорочена назва товариства:  	ПРАТ "СК "МИР"
Код  ЄДРПОУ:	19209435
Організаційно-правова форма 
товариства:	Акціонерне товариство
Дата проведення державної реєстрації (створення):	08.05.2003 р. Оболонська районна в м. Києві Державна Адміністрація

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР:	Запис в ЄДР №1 069 107001502541

Місцезнаходження:	04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
Чисельність працівників:	14
Кількість акціонерів станом на 31.12.2019р.	182
Відповідальні особи	Голова Правління  Бабко В.Л. 
Головний бухгалтер Ткач С.П.
Наявність відокремлених підрозділів	Відокремлених підрозділів не має

 Відповідно до Статуту, метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Мир"  ( надалі по тексту  "Товариство") є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових інтересів громадян та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України. Предметом діяльності є здійснення страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. ПрАТ "СК "Мир" здійснює ті види добровільного та обов'язкового страхування та перестрахування згідно із вимогами чинного законодавства України, на які воно отримало ліцензію. Фінансовою діяльністю Компанії є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні папери. Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством. 	

Відповідальність керівництва
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПрАТ "СК "Мир". Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення ПрАТ "СК "Мир" на 31 грудня 2019 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2019 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході підготовки фінансової звітності ПрАТ "СК "Мир"   були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також підтверджує, що фінансова звітність ПрАТ "СК "Мир"   була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності. 
Керівництво ПрАТ "СК "Мир"  несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Компанії, а також за запобігання і виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність ПрАТ "СК "Мир"   відповідно до законодавства України.

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Мир"  в 2019 році очолював Голова Правління. ПрАТ "СК "Мир" регулярно інформувала Наглядову Раду про процеси, що відбуваються і надавала всі необхідні пояснення.
Керівництво відповідає за ведення бухгалтерського обліку, відображення в бухгалтерському обліку угод відповідно до регулюючих нормам бухгалтерського обліку, за збереження активів Товариства, а також за запобігання шахрайства й інших нечесних дій.
Керівництво відповідає за складання річного звіту Компанії за 2019 рік, у якому відображається діяльність за період з 01січня 2019 року до 31 грудня 2019 року. 
Річний звіт Товариства складений, ґрунтуючись на обміркованих рішеннях і припущеннях керівництва.
Керівництво підтверджує дотримання вимог законодавства України й підготовку фінансової звітності відповідно до принципу безперервності діяльності.
Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б відображені в даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Страховика й оцінку річного звіту.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
МСФЗ та правки до них	Основні вимоги	Ефективна
дата	Дострокове застосування
Концептуальна основа фінансової звітності	У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова  редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою "інші форми і розкриття", визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані. 
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття "звітуюче підприємство", під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності. 
Вираз "економічний ресурс" замість терміну "ресурс" підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до "очікуваних" надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди. 
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.	01.01.2020	Дозволяється
МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"	Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу. 
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив. 
Визначення терміну "віддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи. 
Організація може застосувати "тест на концентрацію". Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів). 	01.01.2020	Ці зміни є перспективними
МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки"	Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ. 
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. 	01.01.2020	Дозволяється
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФОЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"	Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки 
 	змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
 	обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;
 	не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
 	вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.	01.01.2020	Дозволяється
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість", та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. 
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - 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.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами", який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності
Активи, зобов'язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 31.12.2019 р. згідно "Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику", яка затверджена Наказом №МИР-12/-ОП від 04.01.2019 року "Про встановлення облікової політики підприємства" (із змінами та доповненнями). 
Статті фінансової звітності  сформовані Товариством з урахуванням суттєвості. 
Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості приймається величина у 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство 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.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).  
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 
а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
"	фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
"	фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
"	фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
"	фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. 
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю. 
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.4. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
"	Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
"	Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. 
Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю. 
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по страхуванню
Операційна дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка виникає в процесі страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів. 
Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних зі страховою діяльністю Товариства. До неї відносяться заборгованість за частками страхових відшкодувань, позик та аванси різним організаціям
Суми від страхувальників, агентів і перестрахувальників є фінансовими інструментами, які відносяться до дебіторської або кредиторської заборгованості по страхуванню. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнається  за історичною вартістю. 
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - за кожним дебітором. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, які певний час не знаходяться в обігу, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 
3.3.6. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.7. Зобов'язання. Кредити банків
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
"	Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
"	Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. 
Товариство не має кредитів банку.
3.3.8. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. 
Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховується і з метою амортизації приймається рівною нулю.
Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінами корисного використання відповідних активів, наводяться в таблиці нижче:
                           Таблиця № 1
	Строк корисного використання, років	Метод нарахування амортизації
Машини та обладнання	5-6	Прямолінійний
Інше обладнання	4-10	Прямолінійний
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
машини та обладнання	- 15-20%
меблі	- 20 - 30%.
інші	- 14 - 50%
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів".
Об'єктами нематеріальних активів є  ліцензії на проведення страхової діяльності   на суму  373 тис. грн.  Ліцензії Товариства безстрокові - нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації - не амортизується.
Комп'ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за собівартістю, що включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів розраховується відповідно до лінійного методу.
На кінець  кожного звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу генерувати достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом використання. 
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.4.6. Дооцінка основних засобів та нематеріальних активів
Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі під назвою "Дооцінка". Проте це збільшення має визнаватися в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку.	
Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті переоцінки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Проте зменшення слід відображати в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, акумульовану у власному капіталі на рахунку власного капіталу під назвою "Дооцінка".
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. 
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. Облікові політики щодо не поточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Не поточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
3.7. Облікові політики щодо оренди
З 01 січня 2019 року набув чинності МСФЗ 16 "Оренда". Він кардинально змінив методику ведення обліку операцій з оренди. Відповідно до нього було запроваджено єдину модель обліку оренди, відповідно до якої Товариству необхідно оцінити розмір прийнятого активу з права користування в разі прийняття в оренду активу на строк більше, ніж дванадцять місяців. Даний актив має оцінюватися за первісною вартістю, яка повинна враховувати наступні показники: величину початкової оцінки зобов'язань з оренди; орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих знижок; будь-які початкові прямі витрати, понесені Товариством, як орендарем; оцінку витрат, понесених Товариством, як орендарем при демонтажі чи відновленні базового активу до стану, придатного відповідно до умов оренди. Одночасно Товариство повинно буде оцінити  зобов'язання з оренди за приведеною (дисконтованою) вартістю орендних платежів, які слід буде сплатити в період дії договору. У витрати періоду будуть потрапляти витрати на амортизацію базового активу (операційні витрати) та фінансові витрати на залишок зобов'язання з оренди.  Застосування даної моделі можна уникнути при укладанні короткострокових договорів оренди (строком до 12 місяців включно) та також договорів оренди малоцінних активів.
Оскільки у звітному періоді Товариство уклало короткостроковий договір оренди нежитлового приміщення (строком на 1 рік), дана оренда обліковувалась як операційна. Згідно визначення така оренда передбачає те, що ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
В звітному періоді Товариство орендувало приміщення за адресою 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880. Згідно укладеного договору оренди, Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. 
Орендні  платежі  та витрати на утримання в  2019 році склали  297 тис. грн. і були відображені в складі  "адміністративних витрат".

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов'язань страхових компаній, і не значні суми таких зобов'язань, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання.
4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
4.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
4.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
4.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. 
4.4. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)	Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б)	за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в)	суму доходу можна достовірно оцінити;
г)	ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
та
ґ)	витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
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.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
4.5. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 
4.6. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
В 2019 році Товариством використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.2019	31.12.18
Гривня/1 долар США	23,6862	27,6883
Гривня/1 євро	26,4220	31,7141
4.7. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства 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 Товариства;
"	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 Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)	вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
б)	визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства 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.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Протягом звітного 2019 року переоцінка інвестиційної нерухомості здійснювалась із залученням незалежних оцінювачів. 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості".
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2019 року переоцінка фінансових інструментів із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась. 
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 
а)	вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та 
б)	вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
5.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних.  Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ "Вартість строкових депозитів ".
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику). 
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків. 
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство 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	
Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	
Вихідні дані
Грошові кошти та їх еквіваленти	Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості	Ринковий	Офіційні курси НБУ
Депозити (крім депозитів до запитання)	Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків	Дохідний (дисконтування грошових потоків)	Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами
Боргові цінні папери	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.	Ринковий, дохідний 	Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів
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	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
Основні засоби	Первісна оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.	Ринковий, дохідний, витратний	Справедливу вартість землі та будівель визначається на основі ринкових свідчень за допомогою експертної оцінки, що її здійснюють професійні оцінювачі. Справедливою вартістю машин та обладнання є, як правило, їхня ринкова вартість.

Інвестиційна нерухомість	Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.	Ринковий, дохідний, витратний	Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів
Дебіторська заборгованість	Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.	Дохідний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки
Поточні зобов'язання	Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення	Витратний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
Операції відсутні.
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	1 рівень
(ті, що мають котирування, та спостережувані)	2 рівень
(ті, що не мають котирувань, але спостережувані)	3 рівень
(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)	
Усього
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Дата оцінки	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18
Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку (утримувані для продажу):	-	-	64 397	62 904	18 187	13 694	82 584	76 598
Акції	-	-	60 897	60 897	14 609	10 116	75 506	71 013
Івестиційні сертифікати	-	-	0	0	1 558	1 558	1 558	1 558
Облігації	-	-	3 500	0	2 020	2 020	5 520	2 020
Корпоративні права	-	-	0	2 007	0	0	0	2 007
6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2019 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії не було.
6.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вхідних даних 3-го рівня ієрархіїКласи активів, оцінених за справедливою вартістю з використанням 3-го рівня ієрархії	Залишки станом на 31.12.2018 р.	Придбання (продаж\погашення)	Залишки станом на 31.12.2019 р.	Стаття (статті) у прибутку або збитку, у якій прибутки або збитки визнані

Інвестиційна нерухомість	-	0	-	-

6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

	Балансова вартість	Справедлива вартість
	2019	2018	2019	2018
1	2	3	4	5
Фінансові активи				
Інвестиції доступні для продажу	82 584	74 591	82 584	74 591
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю	2 153	7 766	2 153	7 766
Грошові кошти та їх еквіваленти	932	5 291	932	5 291
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за страховою діяльність	3 015	7 290	3 015	7 290
Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Чисті зароблені страхові премії
                   Показники	2017	2018	2019
Чисті зароблені страхові премії	44 408	28 146	31 454
7.2. Премії підписані
                   Показники	2017	2018	2019
Страхові платежі, згідно укладеним договорам страхування ( перстрахування)	54 010	68 844	80 457

Порівняльний аналіз даних за 12 місяців  2017 -  2019 років
Вид страхової діяльності			
	2017	2018	2019
страхування від нещасних випадків	42,2	313,4	222,3
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	159,0	1 122,6	1 131,2
страхування здоров'я на випадок хвороби	0,1	0,1	0,1
страхування наземного транспорту (крім залізничного)	814,6	760,0	1 323,9
страхування повітряного транспорту	14,4	0,8	0,7
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)	
0,3	
22,8	17,0
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	11 464,7	13 469,0	14 480,3
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	13 002,9	11 803,0	10 102,3
страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12)	10 476,7	8 304,0	6 620,0
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	34,8	56,5	98,0
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	2,4	2,0	7,5
страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 16)	6 272,6	9 475,5	6 355,4
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	1 481,7	3 474,8	2 633,8
страхування виданих гарантій ( порук) прийнятих гарантій	0,1	7 837	3 467,7
страхування фінансових ризиків	8 282,0	10 227,5	5 552,7
страхування медичних витрат	-	39,2	231,2
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення випадкового пошкодження або псування	1 651,9	561,0	480,0
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	0,2	0,1	0,1
авіаційне страхування цивільної авіації	171,7	271,2	27 046,2
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, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного  характеру	


31,1	


449,7	167,0
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів	
2,1	
17,7	55,0
Особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних та пожежних дружин	

104,4	

636	464,7
Страхування сільськогосподарської продукції	0,1	0,1	0,1
 Всього:	54 010	68 844	80 457

7.3. Страхові преміїї, які передані в перестрахування 
 У рамках своєї підприємницької діяльності Товариство  передає ризики в перестрахування, щоб обмежити можливість втрат за допомогою диверсифікованості ризиків. Активи, зобов'язання, доходи й видатки, що виникають із договорів переданого перестрахування, представлені окремо від відповідних активів, зобов'язань, доходів і видатків від зв'язаних договорів страхування, тому що перестрахувальні механізми не звільняють Компанію від прямих обов'язків перед своїми страхувальниками.
В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову можливість для ризиків.  Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки, і витрати понесені при їх врегулюванні.
При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як доходи або витрати від страхової діяльності.
Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв незароблених премій. 
Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам.
                        Показники	2017	2018	2019
частки страхових платежів, належні перестраховикам	12 464	41 238	50 587
частки страхових платежів, належні перестраховикам - нерезидентам	-	-	-
Разом:	12 464	41 238	50 587
7.4. Збитки за страховими виплатами
Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування. 
Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, певним договором страхування як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового розслідування.
ПрАТ "СК "Мир" впродовж  2019 року фактично сплачено страхових сум/відшкодувань, в розмірі  1 446 тис. грн. Поточна заборгованість  по виплаті страхових відшкодувань  станом на 31.12.2019р. становить 174 тис.грн. 

           Показники	2018 рік	2019 рік
Збитки за страховими виплатами 	690	1 446
7.5. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи включають:
дохід від операційної курсової різниці - 4 тис. грн., 
дохід від регресних вимог - 35 тис. грн.
дохід від списання кредиторської заборгованості по якій минув строк позовної давності - 932 тис. грн.
дохід від агентської винагороди - 18 тис. грн.
7.6 Інші доходи
Інші доходи включають доходи, від реалізації фінансових інвестицій - 5 800 тис .грн.
7.7.  Витрати на збут послуг - аквізиційні витрати та інші витрати на збут послуг. В 2019 році 1 103 тис. грн., аквізиційні витрати - 22 915 тис. грн.
7.8. Адміністративні витрати
		
	2018	2019
Витрати на персонал	932	1 049
Оренда	253	297
Аудиторські послуги	73	55
Послуги нотаріуса	24	3
Членські внески	46	40
Матеріальні витрати	6	33
Юридичні послуги	11	3
Судовий збір	8	-
Інформаційно-консультаційні	39	31
Інші витрати	63	283
Всього адміністративних витрат	1 455	1 794

7.9. Інші витрати включають витрати на придбання фінансових інвестиції  - 7 902 тис. грн. 
7.10 Фінансові доходи та витрати
		
	2018	2019
Процентні доходи		
Відсотки на депозитному рахунку в банку	15	45
Доходи за облігаціями		278
Всього процентні доходи	15	323

7.11. Інші операційні витрати
Елементи операційних витрат наведено в таблиці  (тис. грн.)           
              Показники	2018 рік	2019 рік
Курсові різниці	51	6
Резерв сумнівних боргів	-	
Сумнівні та безнадійні борги	1040	4
Штрафи	56	
Консультаційно-інформаційні послуги	-	
Публікація офіційної інформації	-	
Послуги зберігача та реєстратора	-	
Послуги рейтингових агенств	-	
Послуги банку	-	
Аудиторські послуги	-	
Утримання офісу	-	
Послуги асістансу	-	
Юридичні послуги, послуги нотаріуса	-	
Інші витрати	301	407
Разом:	1 448	417
7.12. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
                                                                                  31.12.2018     31.12.2019
Прибуток до оподаткування	1986	1595
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності       (0)	(0)
Всього прибуток до оподаткування	1986	1595
Податкова ставка	18%	18%
Податок за встановленою податковою ставкою	357	36
Податковий вплив постійних різниць	-1994	- 1397
Витрати з податку на дохід страховика 3%	1895	1895
Витрати з податку на прибуток
	1895	1400
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню(-)
Збільшенню(+):
резерв сумнівних боргів	-112	+5
сума витрат від списання дебіторської заборгованості	0	0
від'ємний результат за операціями з цінними паперами	+13	0
Витрати з податку на дохід страховика 3%	-1853	-1400
Від'ємне значення об'єкта оподаткування                         0                   0
Попереднього звітного періоду		
Всього тимчасових різниць                                              -973                -1395

7.13. Нематеріальні активи, 

За історичною вартістю	Нематеріальні активи	Всього
Справедлива вартість на дату на 01.01.2019		
Ліцензії на здійснення страх.д. ддіяльностідіяльності	373	373
Програмний комплекс Універсал 5	144	144
Ішні ПЗ	29	29
Надходження	8	8
Вибуття	(7)	(7)
31 грудня 2019 року	547	547
Накопичена амортизація	172	172
31 грудня 2019 року	375	375
Залишкова  вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р. складає 375 тис. грн., первісна вартість 547 тис. грн.  В 2019 році придбавалось програмне забезпечення на загальну вартість 8,0 тис. грн. (Endpoint Security for Business), та списувалось на витрати на програмне забезпечення на загальну вартість 7,0 тис. грн. (Endpoint Security for Business) в зв'язку із закінчення строку використання.

7.14 Основні засоби.
Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі Товариства складає 3 730 тис. грн. (нерухомість, меблі,  комп'ютерна  техніка та офісне обладнання). Амортизація складає 23 тис. грн., залишкова вартість становить 3 707 тис. грн..
У 2019 році проведена уцінка основних засобів на суму 1 265 тис. грн., згідно звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок від 31.12.2019 року та звіту про незалежну оцінку житлового будинку від 31.12.2019 року.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за справедливою вартістю. Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної комісією. 

7.15. Інвестиції  за методом участі в капіталі
Станом на 01.01.2019 року на балансі ПрАТ "СК "Мир"  обліковувались  довгострокові фінансові інвестиціі за методом участі в капіталі  на суму 2007 тис. грн.,  та  представлені  корпоративними правами  ТОВ  "АВС "БРОК". 
У 2019 році проведено незалежну експертну оцінку вартості  корпоративних прав ТОВ "АВС "БРОК", звіт від 28.08.19 року. 
Згідно висновку про вартість майна ринкова вартість 100% корпоративних прав ТОВ  "АВС "БРОК" складає 1 (одна) гривня.

7.16. Інші фінансові інвестиції
Інші довгострокові фінансові інвестиції  представлені   виключно українськими емітентами та відображені  за справедливою вартістю на  суму 82 584 тис. грн. У складі Інших фінансових інвестицій відображено вартість акцій українських емітентів, які не обертаються на організованому ринку. Ці акції відображені по собівартості придбання на суму 53 998 тис. грн., яка історичною  собівартістю на кінець звітного періоду. Мова йдеться про ПрАТ "ВСЕСВІТ" (36291803), по якому ведеться судове провадження, щодо незаконного призупинення обігу акцій цього емітента. Ще 12.05.2017 року Печерським районним судом прийнято Ухвалу № 757/10923/17, щодо відновлення обігу  акцій про що було повідомлено НКЦПФР. Даний емітент пройшов перевірку НКЦПФР - порушень не виявлено. Згідно Рішення НКЦПФР від 13.02.2020 №59, Рішення НКЦПФР від 22.11.2016 №1133 щодо зупиненння внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів визнано таким, що втратило чинність.

За номінальною вартістю обліковуються інвестиційні сертифікати українських емітентів  1 558 тис. грн. , акції - 21 508 тис. грн., облігації - 2 020 тис. грн., облігації внутрішніх фінансових позик України - 3500 тис.грн.. Такі цінні папери утримуються для подальшого продажу. Бухгалтерські дані відповідають випискам зберігачів.

7.17. Відстрочені аквізаційні витрати

Згідно з методикою розрахунку відстрочених аквізаційних витрат, яка затверджена Положенням про облікову політику вони встановлюються у фіксованому відсотку до резерву незароблених премій -20%, що в сумі становить 1 166 тис. грн.


7.18. Запаси
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Витратні  матеріали (за історичною собівартістю)	8	1
Всього запаси	8	1

		
7.19. Дебіторська заборгованість
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю	7 766	2 153
Дебіторська заборгованість за роз. З бюджетом	-	-
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	-	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості	-	-
Чиста вартість дебіторської заборгованості	7 766	2 153
Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
7.20. Грошові кошти
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Каса в межах ліміту	-	-
Депозити	4 592	-
Грошові кошти на поточних рахунках	699	932
Всього	5 291	932
Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій. 
У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний час, дуже важливо вчасно та виважено диверсифікувати  ризики. Для повсякденної роботи та  для розміщення інвестиційних ресурсів Товариства вибирає тільки високо надійних партнерів у банківському секторі
Рейтинг банківських установ, в яких розміщені грошові вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною чинним законодавством України. 
Станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості.
7.21.  Статутний капітал
Зареєстрований ( пайовий )  капітал  представлений статутним капіталом , який відповідно  до статуту Товариства складає 50 050 тис. грн..
Статутний капітал   Товариства   сформований  згідно з вимогами Закону України  "Про  акціонерні товариства", інших законодавчих актів України та статуту  Товариства .
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
 Статутний капітал сплачений повністю за рахунок  виключно грошових внесків учасників в сумі 50 050 тис. грн. Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України "Про  акціонерні  товариства".
Станом на 31.12.2019 року  власний капітал Товариства  має  наступну структуру: 
Розділ власного капіталу	Величина, тис .грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал	50 050
Капітал в дооцінках	3 455
Додатковий капітал	740
Резервний капітал 	23 002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 503)
Інші резерви	0
Всього власного капіталу	75 744
Додатковий капітал в сумі 740 тис. грн. сформований за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Резервний капітал в сумі 23 002 тис. грн.сформований за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Нерозподілений прибуток складає (1503) тис. грн., утворився за рахунок уцінки фінансових інвестицій до справедливої вартості та доходів минулого періоду.
7.22. Короткострокові забезпечення
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Резерв відпусток	133	209
Всього	133	209
7.23. Страхові резерви
Компанією  впродовж 2019 року формувались наступні резерви:
-	резерв незароблених премій за методом 1/365"pro rata temporis ;
-	резерв заявлених але не виплачених збитків;
-	резерв збитків, які виникли, але не заявлені ланцюговим методом. 
30.12.2019 року Товариство затвердило нові методи розрахунку страхових резервів, а саме: 
Резерв незароблених премій:
-	Метод "1/365" - "pro rata temporis" до договорів добровільного страхування медичних витрат;
Резерв заявлених, але не виплачених збитків;
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені.

Формування страхових резервів Товариства проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства.  Відповідно до Закону України " Про страхування".   
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Резерв незароблених премій	11 347	5 832
Резерв збитків	83	1 478
Всього резервів	11 430	7 310
Станом на 31.12.2019 року  Товариство у відповідності з вимогами МСФЗ №4 "Страхові контракти" провело  оцінку адекватності  визнаних  страхових резервів. Резерви незароблених премій, розраховані таким чином, визнані достатніми страховими зобов'язаннями. Результати даної оцінки свідчать, що балансова вартість його страхових зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року є адекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків
7.24. Поточна заборгованість з бюджетом
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Податок на прибуток	680	268
НДФЛ	-	-
Всього 	680	268
7.25. Кредиторська заборгованість  за страховою діяльністю
Кредиторська заборгованість  за страховою діяльністю включає в себе заборгованість із страхового відшкодування та вихідне перестрахування. Заборгованість є поточною.
	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Заборгованість із страхового відшкодування	11	174
Вихідне перестрахування	7 279	2 841
Всього 	7 290	3 015
7.26. Інші поточні зобов'язання 
	31 грудня 2018	31 грудня 2018
Агентська винагорода	4 221	5 558
Всього 	4 221	5 558
8. Розкриття іншої інформації
8.1. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами 
Відповідно до засад, визначених МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" зв'язана сторона - це фізична або юридична особа, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Пов'язаними особами для Товариства: є особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здійснює спільний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу Товариства, або материнського підприємства. Суб'єкт господарювання є пов'язаним із Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов: суб'єкт господарювання та Товариство, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є пов'язані одне з одним); один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання); обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання; 
Операція зі пов'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Станом на 31.12.2019 р. власниками акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є: 
юридична особа, резидент України - ТОВ "АВС Фінанс" (код ЄДРПОУ 31612064) володіє 399999600 акціями (складає 79,92% від загальної їх кількості);
фізична особа, резидент України - Бабко В.Л. володіє 66563151 акцією (складає 13,3% від загальної їх кількості).
Протягом звітного періоду операції з юридичними особами, та акціонерами, що виходять за межі нормальної діяльності Товариства не проводились. 

 НАГЛЯДОВА РАДА
Склад наглядової ради  Товариства у 2019 році не змінювався. Склад - Пономаренко Сергій Михайлович, Іванов Вадим Кирилович, Лазарєв Сергій Володимирович.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СТРАХОВИКА
Склад виконавчого органу Товариства на 2019 рік .
Головою правління Товариства обрано Бабко Володимира Леонідовича. 
Підстава - рішення прийняте на загальних зборах акціонерів від 24.04.2017 року Протокол №10.
8.1 Умовні зобов'язання.
8.1.1. Судові позови
Впродовж 2019 року у  ПрАТ "СК "Мир"  були  судові розгляди. Отримано регресів на загальну суму 35 тис. грн.
 Ведеться судове провадження, щодо незаконного призупинення обігу акцій ПрАТ "ВСЕСВІТ" (36291803). Ще 12.05.2017 року Печерським районним судом прийнято Ухвалу № 757/10923/17, щодо відновлення обігу  акцій про що було повідомлено НКЦПФР. Даний емітент пройшов перевірку НКЦПФР - порушень не виявлено. 
Згідно Рішення НКЦПФР від 13.02.2020 №59, Рішення НКЦПФР від 22.11.2016 №1133 щодо зупиненння внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів визнано таким, що втратило чинність.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів. Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у лютому 2019 року, а строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (менше одного місяць), очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становить "0".

8.2. Система управління ризиками.

Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов'язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні ризики, пов'язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати ліквідності й виробничому ризику.
Керівництво Компанії визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення правління Компанії. Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків:
-	Страхові ризики
-	Фінансові ризики
-	Операційні ризики
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.
8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
"	ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
"	ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
"	ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
"	ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.
8.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.
Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські депозити в іноземній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах США (наприклад, державні облігації у доларах США). Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±39,3 відсотка.
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

8.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
"	зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
"	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. 

8.5. Інша інформація - суттєві події.
Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ  та призвести до значної зміни вартості його капіталу
№ 
з/п	Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ	Відомості про наявність подій у 2019 році  
1.	Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу	не було
2.	Прийняття рішення про викуп власних акцій	не було
3.	Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капіталу 	не було
4.	Склад наглядової ради  Товариства у 2019 році змінено. Підстава - рішення прийняте на загальних зборах акціонерів Протокол №10. Склад - Пономаренко Сергій Михайлович, , Іванов Вадим Кирилович, Лазарєв Сергій Володимирович	було 
5.	Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків акцій ПАТ 	не було
6.	Рішення ПрАТ про утворення, припинення його філій, представництв	не було
7.	Рішення вищого органу ПрАТ про зміни розміру статутного капіталу 	не було
8.	Порушення справи про банкрутство ПрАТ, винесення ухвали про його санацію	не було
9.	Рішення вищого органу ПрАТ або суду про припинення або банкрутство ПАТ	не було
10.	Інші важливі події 	не було


9. Інформація щодо величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу та інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу- сума прийнятих активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається яу більша з таких величин:
З+К;
З+НЗП
де З (зобов'язання) - величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень, що розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II - IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868;
К - величина, що дорівнює:
30 млн грн - для страховика, який здійснює або планує здійснювати види страхування інші, ніж страхування життя;
45 млн грн - для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя;
Згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринів фінансових послуг № 850 від 07.06.18, з 30 червня 2019 року по 29 червня 2020 року включно - застосовуються 60 % величини К та 60 % величини НЗП.
НЗП - нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства.
Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:
7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, що здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;
25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.
включно - застосовуються 60 % величини К та 60 % величини НЗП.

Станом на 31 грудня 2019 року норматив платоспроможності та достатності капіталу ПрАТ "СК "МИР" у сумі 33 193 тис.грн. не дотримано. 

Норматив ризиковості операцій.
Норматив ризиковості операцій ПрАТ "СК "МИР" станом на 31 грудня 2019 року - 7 310 тис.грн.
Норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, встановленим у пунктах 2-6 цього розділу, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як розмір страхових резервів, які розраховуються відповідно до законодавства.
Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу ризиковості операцій, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше:
5 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такому розмірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій;
20 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя.
Сформовані резерви станом на 31.12.2019 року - 7 310 тис.грн., з них:
резерви незароблених премій - 5 832 тис.грн.
резерви заявлених але не виплачених збитків - 1 478 тис.грн.
Відстрочені аквізиційні витрати -  1 166 тис.грн.
Нормативний обсяг активів станом на 31.12.2019 року - 6 144 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року норматив ризиковості операцій ПрАТ "СК "МИР" дотриманий.

Норматив якості активів.
Норматив якості активів - сума активів, що визначені пунктом 2 розділу VІ "Положення 
про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика" як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не менше нормативного обсягу активів, який визначається:
1) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву належних виплат);
2) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя:
якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності хоча б за одним з видів обов'язкового страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків,- у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);
якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності тільки за видами добровільного страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків,- у розмірі 20 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);
якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10 відсотків та/або рівень вихідного перестрахування перевищує 50 відсотків,- у розмірі 60 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).
Норматив якості активів станом на 31 грудня 2019 року ПрАТ "СК "МИР" - 3 499 тис.грн.
 
Норматив якості активів ПрАТ "СК "МИР" дотриманий.

Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активу наведена у Додатку 1 Приміток до фінансової звітності.

Інформація щодо структури активів нормативу платоспроможності та достатності капіталу наведена у Додатку 2 Приміток до фінансової звітності.

Інформація щодо структури активів в частині прав вимог до перестраховиків та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості наведена у Додатку 3 Приміток до фінансової звітності.

10.  Події після дати балансу
Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску  
           
№ 
з/п	Перелік подій, 
що відбулись після звітної дати 	Відомості про наявність подій у 2018 році  
		відображено у фінансовому звіті	не відображено у звіті, розкрито у примітках
1.	Визнання дебітора  Товариства банкрутом 	не було	не було
2.	Розгляд судової справи, що підтверджую наявність у Товариства поточного зобов'язання  на звітну дату	не було	не було
3.	Прийняття рішення про суттєву реорганізацію підприємства	не було	не було
4.	Знищення значної частини активів внаслідок стихійного лиха	не було	не було
5.	Значні зміни у вартості активів Товариства після звітної дати	не було	не було
6.	Інші важливі події	не було	не було

На дату подання звітності  керівництво оцінило існування наступних подій:
події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування фінансової звітності за 2019 рік); 
події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкритій).
Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансову результат за 2019 рік, не виявлено.

На дату подання звітності Товариством дотримано критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, відповідно до умов "Положення про обов'язкові критерії і нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика".


Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для затвердження  на річних Загальних зборах.



 

Голова правління						В.Л. Бабко
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