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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).
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35676320
4. Місцезнаходження: 04201, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, будинок 5, офiс 880
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-08-88, (044) 390-08-88
6. Адреса електронної пошти: info@sa-merkuriy.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): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2019, Протокол Загальних зборів №9
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://sa-merkuriy.com
26.04.2019

(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 посади 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 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 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 емітент
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
X
- 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

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
X
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

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 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. 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

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 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
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	1 069 102 0000 02294
3. Дата проведення державної реєстрації
	29.01.2008
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	20000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 -  Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
	305299
3) Поточний рахунок
	26504052600292
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	
5) МФО банку
	
6) Поточний рахунок
	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi, змiни в органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом не проводились; Оганiзацiйна структура складається з головної компанiї, яка консолiдує в собi всi напрями роботи з клiєнтами.

Cередньооблікова 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), фонду 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
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду - 5.

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.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному 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.
Активи, зобов'язання та власний капiтал вiдображенi на Балансi Товариства станом на 31.12.2018 р. згiдно <Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику>, яка затверджена Наказом №СА-10/-ОП вiд 05.01.2018 року  "Про встановлення облiкової полiтики пiдприємства" (iз змiнами та доповненнями).
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" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
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 не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2018 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Перехiд на Мiжнароднi стандарти для складення фiнансової звiтностi товариство, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 року. Згiдно вимогам МСФО 1 <Подання фiнансової звiтностi>, Товариство надає порiвняльну iнформацiю, що вiдображена  в балансi станом на 31.12.2017 р., та звiтах про фiнансовi результати, про рух грошових коштiв, про змiни у власному капiталi за 2017 рiк для розумiння фiнансової звiтностi поточного перiоду.

Основні види продукції або послуг, що їх 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), середньо реалізаційні ціни, суму 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; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 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 
Вiдповiдно до Статуту, метою дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ" ( надалi по тексту  "Товариство") є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових iнтересiв громадян та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України. Предметом дiяльностi є здiйснення страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" здiйснює тi види добровiльного та обов'язкового страхування та перестрахування згiдно iз вимогами чинного законодавства України, на якi воно отримало лiцензiю. Фiнансовою дiяльнiстю Компанiї є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та iншi цiннi папери. Товариство здiйснює iншi види фiнансової дiяльностi в порядку, визначеному чинним законодавством. 

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 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх справедливою вартiстю згiдно положень МСБО 16 . Дооцiнка основних засобiв накопичується у власному капiталi (капiтал у дооцiнках). Проте це збiльшення має визнаватись в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення вiд переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане в прибутку чи збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Однак, якщо при такому зменшеннi iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо такого активу, на його суму зменшується сума, акумульована в капiталi у дооцiнках щодо даного активу. 
Оскiльки облiк основних засобiв у звiтному перiодi ведеться за справедливою вартiстю, амортизацiя основних засобiв у звiтному перiодi не нараховувалась. 
В 2018 року вiдбулось придбання основних засобiв, а саме земельної дiлянки на суму 250 590 грн.

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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi Товариства складає 15672 тис. грн. ( меблi,  комп'ютерна  технiка та офiсне обладнання). Амортизацiя складає 4 тис. грн., залишкова вартiсть становить 15668 тис. грн.. В 2018 року вiдбулось придбання основних засобiв, а саме земельної дiлянки на суму 250 590 грн. Капiтал в дооцiнках в сумi 15 168  тис. грн.. сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв.

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
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цiлей:
-	зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
-	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
-	 дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в балансi.
- Сума власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 		20 000 тис. грн.:
- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал)			20 000 тис. грн.
- Капiтал в дооцiнках 							15 168 тис. грн.
- Резервний капiтал 							526 тис. грн.
- Непокритий збиток 							13 947 тис.  грн.
Таким чином, станом на 31.12.2018 р. у Товариства акумульованi значнi резерви у власному капiталi, що дозволяють Товариству безболiсно переносити навiть значнi збитки, пов'язанi зi уцiнкою фiнансових iнвестицiй. В той же час, власна дiяльнiсть Товариства з року в рiк є прибутковою (в 2018 р. операцiйний прибуток Товариства вiд власної дiяльностi становив 53 тис. грн.; в 2017 р. - 4 тис. грн.), що в майбутньому допоможе акумулювати додатковi кошти для резервування власного капiталу Товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на  31.12.2018р. Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв. 
Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть виникає 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. 
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - за кожним дебiтором. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.Дебiторська заборгованiсть Товариства є поточною та не має забезпечення. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi не нараховувався.

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)
Стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "СА "Меркурiй" полягає в покращенню рiвня страхових послуг для юридичних та фiзичних осiб. Для цього планується розширити спектр страхових послуг та якiсть обслуговування клiєнтiв. Особливу увагу придiлятимемо навчанню менеджерiв по напрямкам роботи та по видам страхових послуг. Планується органiзацiя мобiльної групи по обслуговуванню клiєнтiв.

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


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
н/д


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Виконавчий орган
Одноособовий орган
Склад виконавчого органу Товариства на 2018 рiк:
Директором Товариства обрано Бабка Володимира Леонiдовича з 24 квiтня 2017 року строком на 3 (три) роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.

Наглядова Рада
Голова Наглядової Ради та члени Наглядової Ради
Склад наглядової ради  Товариства на 2018р.:
 Членами Наглядової ради Товариства обрано наступних осiб:
-	Лазарєв Сергiй Володимирович - Голова Наглядової Ради;
-	Сергєєва Тетяна Антонiвна - член Наглядової Ради;
-	Пономаренко Сергiй Михайлович - член Наглядової Ради.
Обранi члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 24 квiтня 2017 року включно строком на 3 роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.

Загальнi збори акцiонерiв
Акцiонери товариства
Акцiонерами ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" є  юридичнi та фiзичнi особи:
- ПрАТ "Страхова компанiя "МИР", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1934000,00 грн., що становить 9,67% статутного капiталу.
- ПрАТ "Укрбуденерготехнологiя", загальна номiнальна вартiсть акцiй 3000,00 грн., що становить 0,015% статутного капiталу.
- Бабко В.Л., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
   - Сергєєва Т.А., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
 - Бабко О.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Лазарєв С.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Костючок А.М.,  загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Бабко Т.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- ПрАТ "Всесвiт", загальна номiнальна вартiсть акцiй 7262000,00 грн., що становить 32,31% статутного капiталу.
- ПАТ "Ардер", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1000,00 грн., що становить 0,005% статутного капiталу.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бабко Володимир Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПРАТ "СК "МИР", 19209435, Голова Правлiння ПРАТ "СК "МИР"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.05.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 58 000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: iнженера 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 Голови Наглядової ради ПРАТ "Всесвiт" та Голови Правлiння ПРАТ "СК "МИР". (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).

1) Посада
	Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лазарєв Сергiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ "СК Єднiсть", 31170195, ЗАТ "СК Єднiсть", спецiалiст автострахування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.05.2017, обрано 3 роки
9) 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. Посадова особа працює за сумiсництвом: в ПРАТ "Всесвiт", спецiалiст та займає посаду Члена Наглядової Ради в ПРАТ "Всесвiт". (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).

1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сергєєва Тетяна Антонiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Агентство страхового консалтингу", 31085752, ТОВ "Агентство страхового консалтингу" - заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.05.2017, обрано 3 роки
9) 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. Посадова особа займає посаду Члена Наглядової Ради в ПРАТ "Всесвiт", Заступника Голови Правлiння в ПРАТ "СК "МИР". Займала посади: бухгалтер, ведучий фахiвець бухгалтерiї, ведучий економiст департаменту мiжнародного туризму, бухгалтер-аудитор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, фiнансовий директор. (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пономаренко Сергiй Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	"НФСК "ГарантРе", 21041115, Директор департамента страхування автотранспорту "НФСК "ГарантРе"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.05.2017, обрано 3 роки
9) 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. Попереднi посади: iнженер по радiоелектрики, заступник генерального директора, заступник директора, спецiалiст зi страхування, директор департаменту страхування, директор департаменту врегулювання збиткiв, заступник Голови Правлiння департаменту врегулювання збиткiв. Посадова особа займає посаду Голови Наглядової Ради ПРАТ "СК "МИР". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ткач Сергiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1989
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПРАТ "СК "МИР", 19209435, ПРАТ "ВСЕСВIТ" - Головний бухгалтер, ПРАТ "СК "МИР" - бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	18.03.2015, обрано безстроково
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента складає 27 100 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа займає посаду Головний бухгалтер в ПРАТ "ВСЕСВIТ",  ПРАТ "СК "МИР". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
Директор
Бабко Володимир Леонiдович

1 800
9
1 800
0
Голова Наглядової Ради
Лазарєв Сергiй Володимирович

1 800
9
1 800
0
Член Наглядової Ради
Сергєєва Тетяна Антонiвна

1 800
9
1 800
0
Усього
5 400
27
5 400
0

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)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МИР"
19209435
04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
9,67
Приватне акцiонерне товариство "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГIЯ"
38929389
03028, м. Київ, пр-т Науки, буд. 42/1, корп. 10, оф. 17
0,015
Приватне акцiонерне товариство "ВСЕСВIТ"
36291803
04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
36,31
Публiчне акцiонерне товариство "АРДЕР"
35416011
03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18
0,005
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бабко Володимир Леонiдович
9
Сергєєва Тетяна Антонiвна
9
Бабко Олена Володимирiвна
9
Лазарєв Сергiй Володимирович
9
Костючок Анатолiй Михайлович
9
Бабко Тетяна Вiталiївна
9
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство має плани щодо розширення страхового поля. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" МЕРКУРIЙ" (код ЄДРПОУ № 35676320) (надалi Товриство) в 2019 роцi має намiр отримати лiцензiї для здiйснення нових видiв страхування, введення нових страхових продуктiв, та пiдвищення якостi обслуговування. Цi заходи сприятимуть залученню нових клiєнтiв уже в 2019 роцi.

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство зареєстровано Оболонською районною в м. Києвi Державною Адмiнiстрацiєю 26.01.2008р. номер запису в Державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб 1 069 102 0000 022942 

Мiсцезнаходження : 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрiя Кондратюка, будинок 5, офiс 880.
Номери контактних телефонiв, факсiв : (044) 39-00-888

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" МЕРКУРIЙ" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" з урахуванням особливостей Закону України "Про страхування".
В своїй дiяльностi Товариство керується Цивiльним кодексом України, законами України "Про акцiонернi товариства", "Про страхування", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами органiв виконавчої влади, а також органiв, якi здiйснюють державний нагляд за страховою дiяльнiстю.
Метою дiяльностi Товариства є здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення суспiльно-економiчних потреб для отримання прибутку та реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть,  пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за зазначеними видами дiяльностi у виглядi надання фiзичним та юридичним особам страхових послуг в рiзних галузях дiяльностi, забезпечення страхового захисту цих осiб iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних цим особам при настаннi страхових випадкiв.
Страхова дiяльнiсть Товариства здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, отриманих у визначеному законодавством порядку.
Товариство може здiйснювати будь-якi операцiї для забезпечення  власних  господарських  потреб.
Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Товариство є юридичною особою. 

Лiцензiї :
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть, виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
1) у формi добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
2) у формi добровiльного страхування вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
3) у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
4) у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;


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 інформацію про:
Укладення деревативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не проводилось.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товаристваї виникає кредитний ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень кредитного ризику Товариства, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових активiв у балансi.
Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок коливань валютних курсiв. Товариство проводить операцiї тiльки в гривнях, отже, вона не пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2018 року. 
Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року змiни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток i / або капiтал Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Товариство має достатньо коштiв для виконання перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року всi фiнансовi зобов'язання Товариства погашаються в строки встановленi договором. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
 Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Товариство, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. 
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в цiлому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
"	стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство встановлює лiмiти максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
"	укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Товариство прагне диверсифiкувати дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Товариства передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах.
Товариство дiйснює страхову дiяльнiсть не тiльки в Українi, але i за її межами. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
http://sa-merkuriy.com/?page_id=226

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

вся відповідна інформація 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
ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" дотримується  принципiв корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
24.04.2018
Кворум зборів
72,98
Опис
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Страховий Альянс "МЕРКУРIЙ" (код ЄДРПОУ 35676320) (скорочено - Загальнi збори) вiдбулися 24 квiтня 2018року. На зборах були прийнятi такi рiшення:
З питання №1. Обрати Головою лiчильної комiсiї - Ткача Сергiя Петровича, членами лiчильної комiсiї - Сбiтнєва Дмитра Анатолiйовича, Бабко Олену Володимирiвну, припинили повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голови лiчильної комiсiї Ткача Сергiя Петровича, членiв лiчильної комiсiї - Сбiтнєва Дмитра Анатолiйовича, Бабко Олени Володимирiвни з моменту закриття даних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ".
З питання №2 .
Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
- голосування з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були  затвердженi Наглядовою радою ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", та якi були виданi учасникам рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"для голосування;
- основна доповiдь або виступ - до 15-ти хвилин, вiдповiдi на запитання - до 5-ти хвилин; 
- запитання до доповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 
- акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв.
У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
З питання №3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"про роботу за 2017 рiк. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"за 2017 рiк визнати задовiльною.
З питання №4. Затвердити звiт Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" про роботу за 2017 рiк. Роботу Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"за 2017 рiк визнати задовiльною.
З питання №5. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк.
З питання №6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту).
З питання №7. Затвердити наданий Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом України "Про акцiонернi товариства". Прибуток ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк не розподiляти та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати з метою розвитку пiдприємства. 
Дивiденди у 2018 роцi не виплачувати.
З питання №8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"на 2018 рiк.
З питання №9. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження товарiв, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", укладення договорiв придбання/продажу робiт, послуг тощо, правочинiв, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю десять мiльйонiв гривень, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", збiльшення/зменшення вартостi активiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Уповноважити Директору ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" Бабка Володимира Леонiдовича або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв.
З питання №10. 1) На пiдставi ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" надати згоду на вчинення ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"протягом 1 (одного) року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв будь-якого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", а також iнших посадових осiб ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ". 
2) Уповноважити Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" Бабка Володимира Леонiдовича здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", а також iнших посадових осiб ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"



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

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 (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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


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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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)
Позачергових зборiв у звiтному перiоду не було.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

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 простих акцій товариства 

Інше (зазначити)
Позачерговi збори в звiтному перiодi не вiдбувались

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: н/д

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори в звiтному перiодi не вiдбувались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
2
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети у складi Наглядової ради Товариства не створювались.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Лазарєв Сергiй Володимирович
Голова Наглядової Ради
X

Опис:

Сергєєва Тетяна Антонiвна
член Наглядової Ради
X

Опис:

Пономаренко Сергiй Михайлович
член Наглядової Ради
X

Опис:
Склад наглядової ради  Товариства на 2018р.:
 Членами Наглядової ради Товариства обрано наступних осiб:
-	Лазарєв Сергiй Володимирович - Голова Наглядової Ради;
-	Сергєєва Тетяна Антонiвна - член Наглядової Ради;
-	Пономаренко Сергiй Михайлович - член Наглядової Ради.
Обранi члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 24 квiтня 2017 року включно строком на 3 роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.

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)


X

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 зі 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)
н/д

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень


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 (запишіть)
н/д

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Склад виконавчого органу Товариства на 2018 рiк:
 Директором Товариства обрано Бабка Володимира Леонiдовича з 24 квiтня 2017 року строком на 3 (три) роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.
До повноважень Директора належить:
1) затвердження поточних планiв (не основних напрямiв) дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
2)розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
4) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
5) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
6) органiзацiя скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
8) органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;
10) затвердження цiн та тарифiв на продукцiю, роботи та послуги;
11) розробка щорiчного кошторису, органiзацiйної структури, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства, ;
12) контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
14) прийняття рiшення, в межах своєї компетенцiї, з адмiнiстративно - господарських питань пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
15) делегування частини повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподiлу i використання прибутку, покриття збиткiв, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) органiзацiя збуту продукцiї, взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї та послуг Товариства;
18) прийняття рiшень про надання довгострокових позик на загальну суму в межах до 10% вiд статутного капiталу Товариства;
19) органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
20) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства вправi:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси в вiтчизняних та зарубiжних органiзацiях, установах, товариствах, судових органах;
2) розпоряджатися, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмiрi вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3) видавати накази та давати розпорядження, вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
4) скасовувати чи змiнювати розпорядження та вказiвки пiдпорядкованих йому керiвникiв;
5) вiдкривати та закривати поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах та iншi рахунки в установах банкiв; 
6)здiйснювати операцiї в банках та вiддiленнях, та iнших кредитних установах вiд iменi Товариства;
7) пiдписувати чеки, платiжнi доручення, акцептувати рахунки та iншi банкiвськi документи, видавати зобов'язання; 
8) в установленому порядку призначати, переводити, звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
9)в установленому порядку призначати, переводити на iншу посаду та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з  ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
10) доручати вирiшення окремих питань та виконання дiй, якi входять до його компетенцiї, iншим працiвникам апарату Товариства та третiм особам шляхом видачi довiреностей.

Опис
н/д

Примітки
н/д 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

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 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного 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
ні
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
ні
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 додатковий випуск 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
так
так
ні
ні

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 існують 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 акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
н/д

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
ні
ні
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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)
н/д

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

Так
Ні
З власної 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 10 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя не створювалась

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
Приватне акцiонерне товариство "ВСЕСВIТ"
36291803
36,31

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв вiдсутнi.


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Директор призначається на посаду Загальними Зборами акцiонерiв. Повноваження Директора припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором. Компенсацiї або винагороди в разi звiльнення не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
До повноважень Директора належить:
1) затвердження поточних планiв (не основних напрямiв) дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
2)розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
4) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
5) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
6) органiзацiя скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
8) органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;
10) затвердження цiн та тарифiв на продукцiю, роботи та послуги;
11) розробка щорiчного кошторису, органiзацiйної структури, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства, ;
12) контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
14) прийняття рiшення, в межах своєї компетенцiї, з адмiнiстративно - господарських питань пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
15) делегування частини повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподiлу i використання прибутку, покриття збиткiв, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) органiзацiя збуту продукцiї, взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї та послуг Товариства;
18) прийняття рiшень про надання довгострокових позик на загальну суму в межах до 10% вiд статутного капiталу Товариства;
19) органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
20) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.


10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
   Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки стану корпоративного управлiння. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  представлена окремою посадовою особою - аудитором, який пiдпорядковується Наглядовi радi Товариства та звiтує перед ними. Вiдповiдно до Протоколу №03/14 вiд 20.08.2014 року затверджено "Положення про службу внутрiшнього аудиту ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" . Аудитором надавався звiт за 2018 рiк Наглядовiй радi Товариства. Недолiки й порушення не виявлено. Конфлiкт iнтересiв при виконаннi обов'язкiв внутрiшнього аудитора вiдсутнiй.


Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВIТ
Керiвництва
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" МЕРКУРIЙ"
(код ЄДРПОУ 35676320)

I. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента.
Товариство має плани щодо розширення страхового поля. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" МЕРКУРIЙ" (код ЄДРПОУ № 35676320) (надалi Товриство) в 2019 роцi має намiр отримати лiцензiї для здiйснення нових видiв страхування, введення нових страхових продуктiв, та пiдвищення якостi обслуговування. Цi заходи сприятимуть залученню нових клiєнтiв уже в 2019 роцi.


II. Iнформацiя про розвиток емiтента.
Товариство зареєстровано Оболонською районною в м. Києвi Державною Адмiнiстрацiєю 26.01.2008р. номер запису в Державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб 1 069 102 0000 022942 

Мiсцезнаходження : 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрiя Кондратюка, будинок 5, офiс 880.
Номери контактних телефонiв, факсiв : (044) 39-00-888

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" МЕРКУРIЙ" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" з урахуванням особливостей Закону України "Про страхування".
В своїй дiяльностi Товариство керується Цивiльним кодексом України, законами України "Про акцiонернi товариства", "Про страхування", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами органiв виконавчої влади, а також органiв, якi здiйснюють державний нагляд за страховою дiяльнiстю.
Метою дiяльностi Товариства є здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення суспiльно-економiчних потреб для отримання прибутку та реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть,  пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за зазначеними видами дiяльностi у виглядi надання фiзичним та юридичним особам страхових послуг в рiзних галузях дiяльностi, забезпечення страхового захисту цих осiб iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних цим особам при настаннi страхових випадкiв.
Страхова дiяльнiсть Товариства здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, отриманих у визначеному законодавством порядку.
Товариство може здiйснювати будь-якi операцiї для забезпечення  власних  господарських  потреб.
Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Товариство є юридичною особою. 

Лiцензiї :
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть, виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:
1) у формi добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
2) у формi добровiльного страхування вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
3) у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
4) у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
Результати дiяльностi
Порiвняльнi показники за страховою дiяльнiстю:
Показник ( тис. грн.)	2017 рiк	2018 рiк
Премiї пiдписанi (валова сума)	4	5
Чистi заробленi страховi премiї	4	5
Премiї переданi в перестрахування	-	-
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	-	-
Фiнансовий результат до оподаткування	(4)	53
Податок на прибуток	-	10

У звiтному перiодi дiяльнiсть Товариства є  прибутковою.

Лiквiднiсть i зобов'язання
Товариство дотримується нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв.
Оцiнка прийнятних активiв здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 
Згiдно ст.30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР  "Про страхування" Товариство вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi  пiдтримує  належний рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв). 



Розрахунок вартостi чистих активiв ПРАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  станом на 31.12.2018р.
№п/п	Змiст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)
1	2	3	4
1	Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
 
1.1	Необоротнi активи
	Нематерiальнi  активи 	1000	48
	Незавершенi капiтальнi iнвестицiї	1005	-
	Основнi засоби (залишкова вартiсть)	1010	15668
	Iнвестицiйна нерухомiсть	1015	-
	Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї	1035	-
 
	Довгострокова дебiторська заборгованiсть	1040	-
	Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати	1060	-
	Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах	1065	-
Всього	22197
1.2	Оборотнi активи
	Запаси	1100	-
	Дебiторська заборгованiсть	1125,1130,1135, 1140,1145, 1155	-
	Поточнi фiнансовi iнвестицiї	1160	-
	Грошовi кошти	1165;1166,1167	5
	Витрати майбутнiх перiодiв	1170	-
	Резервах збиткiв або резервах належних виплат	1182	-
	Резервах незароблених премiй	1183	-
	Iншi оборотнi активи	1190	-
Всього	5
Разом активи	22202
2	Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1	Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
	Iншi довгостроковi зобов'язання  	1515	-
 
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу	1520	-
	Стразовi резерви	1530	-
	Резерв збиткiв або резерв належних виплат	1532	-
	Резерв незароблених премiй	1533	-
 Всього
-
3	Поточнi зобов'язання i забезпечення	
 
3.1	Короткостроковi кредити банкiв	1600	-
	Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 	1610	-
	Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1615	-
	Поточнi зобов'язання за розрахунками:		-
	- з бюджетом	1620	10
	- зi страхування	1625	-
	- з оплати працi	1630	-
	-	за одержаними авансами	1635	-
	- iз внутрiшнiх розрахункiв	1645	-
	Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	1650	-
	Поточнi забезпечення	1660	-
	Iншi поточнi зобов'язання 	1690	445
Всього	455
Разом зобов'язання 	455
Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою: 
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (22202)-(455) =21747 тис. грн. 
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" на 1747 тис. грн (21747-20000). 

Станом на 31.12.2018 року:
 Зареєстрований (статутний) капiтал    20000 тис. грн.; 
Фактичний запас платоспроможностi - 21699 тис. грн.. 
Нормативний запас платоспроможностi - 0.9 тис. грн..
Величина перевищення фактичного запасу на нормативним - 21698.1 тис. грн.

Кошти розмiщенi в банках , якi мають рейтинг не нижчий нiж АА складають - 2 тис. грн. (100%).
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Депозити в банках 
У тисячах українських гривень	31 грудня 2018р.	31 грудня 2017 р.
Грошовi кошти на поточних рахунках в гривнi	2	1
Каса в межах лiмiту	3	3
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 	5	4
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства 2 банкiв-контрагентiв. 
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв:
У тисячах українських гривень	31 грудня 2018 р.	31 грудня 2017 р.
Заборгованiсть перед бюджетом	10	-
Iншi почотнi зобовязання	445	-
Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань	455	-

Показники фiнансового стану Товариства
Показники		Норма	Станом на 01.01.2018р.	Станом на 31.12.2018р.
1	2	3	4	5
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт платоспроможностi	Кп	>0,5	1	0,98
2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi	КЛ-1	1,5-2,5	0	0,01
3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi	КЛ-2	0,7-0,8	0	0,01
4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi	КЛ-3	0,2-0,3	0	0
5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi 	КЛ-4	>0,2	0	0
2. Показники фiнансової незалежностi
1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв	КМ	>0,1	0	0
2.Забезпеченiсть власним капiталом	-	>0	8	0
3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 	ПП	не>1	1	0,98
4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi	ПФ	>1	0	0
5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi	КН	>0,5	1	0,98
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв	КIР		0	0,7
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй	КАПI	0,85-0,9	0	0
3.Коефiцiєнт iнвестування	Кiн		0	0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi	К.рос		0	0,7
 5.Коефiцiєнт покриття балансу
К п.б.	Не<1	0	0
 6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв
К.е.вк.	Не<0,5	0	0
 7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна	К.в.ф.		2	1,98
8.Чистий оборотний капiтал		>0	8	0
9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу	К.ф.л.	Не<1	0	0,02
10.Показник заборгованостi кредиторам			0%	2%

Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть банкрутства. Високий коефiцiєнт платоспроможностi вiдображає мiнiмальний фiнансовий ризик i хорошi можливостi для залучення додаткових коштiв з боку. Якщо пiдприємство не в змозi виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх активiв, воно може бути визнане неплатоспроможним.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв.
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.
Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень виробничого потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами виробництва, i вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають короткостроковi зобов'язання.
Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать про уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i власних коштiв Товариства.
Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
                                                                                                                                                                                                                                                                          



III. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:
-	Завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування;
-	Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та /або ризику грошових потокiв. 
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товаристваї виникає кредитний ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень кредитного ризику Товариства, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових активiв у балансi.
Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок коливань валютних курсiв. Товариство проводить операцiї тiльки в гривнях, отже, вона не пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2018 року. 
Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року змiни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток i / або капiтал Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Товариство має достатньо коштiв для виконання перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року всi фiнансовi зобов'язання Товариства погашаються в строки встановленi договором. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
 Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Товариство, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. 
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в цiлому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
"	стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство встановлює лiмiти максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
"	укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Товариство прагне диверсифiкувати дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Товариства передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах.
Товариство дiйснює страхову дiяльнiсть не тiльки в Українi, але i за її межами. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi. 
Управлiння капiталом  
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 2018 роцi.


IV. Звiт про корпоративне управлiння.

ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" дотримується  принципiв корпоративного управлiння. Принципи корпоративного управлiння ПрАТ "СА" МЕРКУРIЙ" викладенi в документi Принципи  корпоративного управлiння. http://sa-merkuriy.com/?page_id=226

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "Страховий Альянс "МЕРКУРIЙ" (код ЄДРПОУ 35676320) (скорочено - Загальнi збори) вiдбулися 24 квiтня 2018року. На зборах були прийнятi такi рiшення:
З питання №1. Обрати Головою лiчильної комiсiї - Ткача Сергiя Петровича, членами лiчильної комiсiї - Сбiтнєва Дмитра Анатолiйовича, Бабко Олену Володимирiвну, припинили повноваження лiчильної комiсiї у складi: Голови лiчильної комiсiї Ткача Сергiя Петровича, членiв лiчильної комiсiї - Сбiтнєва Дмитра Анатолiйовича, Бабко Олени Володимирiвни з моменту закриття даних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ".
З питання №2 .
Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент:
- голосування з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були  затвердженi Наглядовою радою ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", та якi були виданi учасникам рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"для голосування;
- основна доповiдь або виступ - до 15-ти хвилин, вiдповiдi на запитання - до 5-ти хвилин; 
- запитання до доповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 
- акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється за рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв.
У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв. Головi Загальних зборiв акцiонерiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть.
З питання №3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"про роботу за 2017 рiк. Роботу Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"за 2017 рiк визнати задовiльною.
З питання №4. Затвердити звiт Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" про роботу за 2017 рiк. Роботу Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"за 2017 рiк визнати задовiльною.
З питання №5. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк.
З питання №6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк (в т.ч. баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових коштiв, примiтки до звiту).
З питання №7. Затвердити наданий Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом України "Про акцiонернi товариства". Прибуток ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2017 рiк не розподiляти та вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати з метою розвитку пiдприємства. 
Дивiденди у 2018 роцi не виплачувати.
З питання №8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"на 2018 рiк.
З питання №9. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження товарiв, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", укладення договорiв придбання/продажу робiт, послуг тощо, правочинiв, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю десять мiльйонiв гривень, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", збiльшення/зменшення вартостi активiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Уповноважити Директору ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" Бабка Володимира Леонiдовича або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" значних правочинiв.
З питання №10. 1) На пiдставi ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" надати згоду на вчинення ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"протягом 1 (одного) року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв будь-якого правочину, щодо якого є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", а також iнших посадових осiб ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ". 
2) Уповноважити Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" Бабка Володимира Леонiдовича здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть членiв Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", Директора ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", акцiонерiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", а також iнших посадових осiб ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"
Станом на 31.12.2018р. серед власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є юридична особа, резидент України - ПрАТ "ВСЕСВIТ" ( Код за ЄДРПОУ:  36291803, володiло 7262 акцiями (36,31% вiд загальної кiлькостi голосiв). 

Склад наглядової ради  Товариства на 2018р.:
 Членами Наглядової ради Товариства обрано наступних осiб:
-	Лазарєв Сергiй Володимирович - Голова Наглядової Ради;
-	Сергєєва Тетяна Антонiвна - член Наглядової Ради;
-	Пономаренко Сергiй Михайлович - член Наглядової Ради.
Обранi члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 24 квiтня 2017 року включно строком на 3 роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.

Склад виконавчого органу Товариства на 2018 рiк:
 Директором Товариства обрано Бабка Володимира Леонiдовича з 24 квiтня 2017 року строком на 3 (три) роки.
Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року.

Значним фактором  ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом 2018 року є iнфляцiйнi процеси, та поточнi змiни в законодавствi, якi є наслiдком полiтичних реалiй.
 
ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" має систему управлiння ризиками, яка здiйснюється управлiнським персоналом.
Страхова дiяльнiсть передбачає передачу ризику вiд страхувальника страховиковi й наступне управлiння цим ризиком. Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi iз прийманням i оцiнкою страхових ризикiв, вибором обсягу вiдповiдальностi при перестрахуваннi й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик також пiдпадає пiд iнвестицiйнi ризики, пов'язаним з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати лiквiдностi й виробничому ризику.
Керiвництво Компанiї визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком вiдбувається вiдповiдно до рiшення правлiння Компанiї. Керiвництво Компанiї видiлило наступнi основнi категорiї ризикiв:
-	Страховi ризики
-	Фiнансовi ризики
-          Операцiйнi ризики
У вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства в ПрАТ "СА " МЕРКУРIЙ ", працює департамент внутрiшнього аудиту. Департамент працює на пiдставi "Положення про департамент внутрiшнього аудиту ПрАТ "СА " МЕРКУРIЙ ", посадової iнструкцiї внутрiшнього аудитора, та плану аудиторських перевiрок на рiк. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв внутрiшнього аудиту фiнансової установи. Впродовж 2018 року аудиторськими перевiрками суттєвих недолiкiв виявлено не було. Вся iнформацiя про роботу департаменту викладена в звiтах та затверджена Наглядовою Радою. 
Управлiнський персонал ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвого викривлення у наслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Внутрiшнiй аудит проводився вiдповiдальним за внутрiшнiй аудит Товариства. На його думку, фiнансовi звiти ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ" справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року, його фiнансовi результати, змiни в капiталi та рух грошових коштiв, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку та первинними документами.
Станом на 31.12.2018р. серед власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є юридична особа, резидент України - ПрАТ "ВСЕСВIТ" ( Код за ЄДРПОУ:  36291803, володiло 7262 акцiями (36,31% вiд загальної кiлькостi голосiв).
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутня.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.
До повноважень Директора належить:
1) затвердження поточних планiв (не основних напрямiв) дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;
2)розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
3) органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
4) визначення розмiру, джерел формування та порядку використання фондiв Товариства;
5) прийом та звiльнення працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України, ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
6) органiзацiя скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
7) забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
8) органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
9) органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;
10) затвердження цiн та тарифiв на продукцiю, роботи та послуги;
11) розробка щорiчного кошторису, органiзацiйної структури, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства, ;
12) контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
13) контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
14) прийняття рiшення, в межах своєї компетенцiї, з адмiнiстративно - господарських питань пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
15) делегування частини повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
16) розробка порядку з розподiлу i використання прибутку, покриття збиткiв, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;
17) органiзацiя збуту продукцiї, взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї та послуг Товариства;
18) прийняття рiшень про надання довгострокових позик на загальну суму в межах до 10% вiд статутного капiталу Товариства;
19) органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
20) виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор Товариства вправi:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси в вiтчизняних та зарубiжних органiзацiях, установах, товариствах, судових органах;
2) розпоряджатися, за погодженням iз Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмiрi вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
3) видавати накази та давати розпорядження, вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
4) скасовувати чи змiнювати розпорядження та вказiвки пiдпорядкованих йому керiвникiв;
5) вiдкривати та закривати поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах та iншi рахунки в установах банкiв; 
6)здiйснювати операцiї в банках та вiддiленнях, та iнших кредитних установах вiд iменi Товариства;
7) пiдписувати чеки, платiжнi доручення, акцептувати рахунки та iншi банкiвськi документи, видавати зобов'язання; 
8) в установленому порядку призначати, переводити, звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
9)в установленому порядку призначати, переводити на iншу посаду та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства i укладати з  ними трудовi договори, угоди та контракти згiдно iз вимогами чинного законодавства України;
10) доручати вирiшення окремих питань та виконання дiй, якi входять до його компетенцiї, iншим працiвникам апарату Товариства та третiм особам шляхом видачi довiреностей.
Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр впродовж 2018 року не встановлено.
Фактiв купiвлi активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр впродовж 2018 року не встановлено. Оцiнка активiв проводиться за справедливою та iсторичною вартiстю.
	Операцiї з пов'язаними особами впродовж 2018 року не проводилось.

Аудиторська  перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 р. № 320/1 (надалi - МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",  МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 610 "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону № 140-V вiд 14.09.2006 р. зi змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" № 1576- XII вiд 19.09.1991 р. (зi змiнами i доповненнями), Закону України "Про страхування" № 85/96-ВР вiд 07.03.1996 року (зi змiнами i доповненнями), Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 р., Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. № 2664-III (зi змiнами i доповненнями), Закону України  "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514 - IУ iз змiнами та доповненнями;  iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 

	Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв;
Данi про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом 2012-2014 року:
Повна назва: 	Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ". 
Код ЄДРПОУ 	24089565 
Мiсцезнаходження: 	м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4
Реєстрацiйнi данi: 	ПП Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит".
Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 30.05.1996р. Свiдоцтво № 1 070 120 0000 004669 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги 	Свiдоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рiшенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рiшення АПУ № 227/3.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) 	Свiдоцтво АБ N 000811 видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 001283 вiд 10.10.2008 р., чинне до 27.01.2016 р. . 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв та фондового ринку, Реєстрацiйний № 41, Серiя та номер Свiдоцтва П 000041, дата видачi - 12.03.2013р., термiн дiї - до 27.01.2016р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,  видане рiшенням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України	Свiдоцтво серiя А N 001283 видане розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України N 6605 вiд 28.12.2006 р., та продовжене до 16.05.2015р. розпорядження № 468 вiд 10.06.2010р..
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Реєстрацiйний № 0028
Керiвник 	Збожинський Володимир Петрович 
Iнформацiя про аудитора 	Сертифiкат аудитора серiї А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рiшення № 45 вiд 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2015 року, рiшення Аудиторської палати України № 214/3 вiд 29.04.2010р.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi	17-ть рокiв
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"	3 роки
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора	Конфлiкту iнтересiв не було.
Функцiї внутрiшнього аудитора не виконувались
Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року	Iншi аудиторськi послуги не надавались
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг	Стягнення з боку АПУ до аудитора вiдсутнi.
Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансових установ, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.

	Данi про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом 2015-2018 року:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-СТАНДАРТ", (Свiдоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 3345 вiд 26 лютого 2004 року та чинного до 19 грудня 2018 року; Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 0145 вiд 18 лютого 2015 року та чинне до 19 грудня 2018 року; Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № П000196 вiд 24 лютого 2014 року та чинне до 19 грудня 2018 року ), директор Титаренко Валентина Микитiвна.
ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ", розроблено документ "Невiдповiдностi, скарги, пропозицiї" на основi якого ведеться журнал, в якому фiксуються скарги вiд клiєнтiв. На кожне таке повiдомлення вiдповiдальна особа, яка повинна органiзувати заходи з усунення невiдповiдностi, провести аналiз причини виникнення даної невiдповiдностi i, якщо доцiльно, запропонувати необхiднi коригувальнi дiї. На керiвництво покладено обов'язок, щодо розгляду таких скарг. Результати виконаних заходiв фiксуються у звiтному документi. 

Впродовж 2018 року до ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" скарг не надходило.
Товариство впродовж 2018 року не мало позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг. 

Товариством було залучено суб"єкта аудиторської дiяльностi  ТОВ "АФ "Мiла-аудит", який  здiйснив перевiрку iнформацiї, яка включена до складу Звiту про корпоративне управлiння   та висловив думку щодо наданої iнформацiї.


___________________Бабко В.Л. Директор	_________________Ткач С.П.Головний бухгалтер 




VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство "ВСЕСВIТ"
36291803
04200, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
7 262
36,31
7 262
0
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МИР"
19209435
04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, буд. 5, оф. 880
1 934
9,67
1 934
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Бабко Володимир Леонiдович
1 800
9
1 800
0
Сергєєва Тетяна Антонiвна
1 800
9
1 800
0
Бабко Олена Володимирiвна
1 800
9
1 800
0
Лазарєв Сергiй Володимирович
1 800
9
1 800
0
Костючок Анатолiй Михайлович
1 800
9
1 800
0
Бабко Тетяна Вiталiївна
1 800
9
1 800
0
Усього
19 996
99,98
19 996
0
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
20 000
1 000,00
Структура власностi Товариства станом на 31 грудня 2018 р. була наступною: 10 акцiонерiв (всi - резиденти України), з них 6 фiзичних осiб, 4 юридичних особи. Єдиним власником  iстотної участi Товариства є ПрАТ "Всесвiт" (ЄДРПОУ 36291803), частка в статутному капiталi 36,310000 %. Iншi акцiонери, якi мають iстотний вплив на господарську дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi. Порiвняно з 31.12.2017 р. структура власностi Товариства не змiнювалась.
-
Примітки:
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цiлей:
"	зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
"	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
"	 дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в балансi.
- Сума власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 		20 000 тис. грн.:
- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал)			20 000 тис. грн.
- Капiтал в дооцiнках 							15 168 тис. грн.
- Резервний капiтал 							526 тис. грн.
- Непокритий збиток 							13 947 тис.  грн.

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
182/1/10
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000072847
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1 000
20 000
20 000 000
100
Опис
Обiг цiнних паперiв вiдбувається на бiржовому та позабiржовому ринках України. Намiрiв щодо лiстiнгу не було. Додаткова емiсiя в звiтному перiодi не здiйснювалась.

9. 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

Дата випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Вид цінних паперів
Міжнародний ідентифікаційний номер
Найменування органу, що наклав обмеження
Характеристика обмеження
Строк обмеження
1
2
3
4
5
6
7
11.05.2010
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Акція проста бездокументарна іменна
UA4000072847
НКЦПФР
Призупинено обiг акцiй згiдно Рiшення НКЦПФР №628 вiд 11.09.2018р.
до усунення порушення

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
182/1/10
UA4000072847
20 000
20 000 000
20 000
0
0
Опис:
Обмежень права голосу за акцiями не має. Всi акцiонери мають рiвнi права.


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, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
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:
0,5
15 668
0
0
0,5
15 668
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
15 667,5
0
0
0
15 667,5
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
0,5
15 668
0
0
0,5
15 668
Опис
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 iсторичною вартiстю. 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 використання машин та обладнання - 5-8 рокiв. Товариство користується на таких умовах: використання основних засобiв здiйснюється за цiльовим призначенням для господарської дiяльностi. Основнi засоби придбанi в 2009 роцi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року - 5 тис.грн. Сума нарахованого зносу на початок року - 4 тис.грн. В 2018 роцi емiтент придбав земельну дiлянку, яку було зараховано до складу основних засобiв, та була проведена переоцiнка вартостi основних засобiв, пiсля чого залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2018 року склала 15668 тис. грн., Сума нарахованого зносу - 4 тис. грн. 

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
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
10
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
455
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
465
X
X
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. 
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
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) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
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, 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
04073, Україна, - р-н, 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
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi "Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи" серiя АЕ № 286620 видана НКЦПФР, термiн дiї лiцензiiї з 12.10.2013 року необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 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
04210, Україна, - р-н, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3345
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська 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.;
Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
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.


КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
за ЄДРПОУ
35676320
Територія
м.Київ, Оболонський р-н
за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
65.12
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 04201 м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, будинок 5, офiс 880, (044) 390-08-88
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
48
48
    первісна вартість
1001
48
48
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
1
15 668
    первісна вартість
1011
5
15 672
    знос
1012
( 4 )
( 4 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
20 349
6 481
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
20 398
22 197
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
0
0
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
4
0
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
4
5
Готівка
1166
0
3
Рахунки в банках
1167
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
8
5
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
20 406
22 202

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
20 000
20 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
15 168
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
528
526
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-122
-13 947
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
20 406
21 747
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



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



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
0
10
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
10
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0
0
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
0
445
Усього за розділом IІІ
1695
0
455
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
20 406
22 202
Примітки: н/д

Керівник				Бабко Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер			Ткач Сергiй Петрович
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
за ЄДРПОУ
35676320

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
5
4
Премії підписані, валова сума
2011
5
4
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 0 )
( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
5
4
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
822
248
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 312 )
( 226 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 462 )
( 22 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
53
4
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 8 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
53
0
    збиток
2295
( 0 )
( 4 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-10
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
43
0
    збиток
2355
( 0 )
( 4 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
-13 868
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
-13 868
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
-13 868
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-13 825
-4
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
0
0
Витрати на оплату праці
2505
227
147
Відрахування на соціальні заходи
2510
50
32
Амортизація
2515
0
0
Інші операційні витрати
2520
497
22
Разом
2550
774
201
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
20 000
20 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
20 000
20 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
2,150000
-0,200000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
2,150000
-0,200000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: д/н

Керівник				Бабко Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер			Ткач Сергiй Петрович
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
за ЄДРПОУ
35676320


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

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



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
822
255
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
5
4
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
5
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 46 )
( 0 )
Праці
3105
( 182 )
( 130 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 50 )
( 36 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 44 )
( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 52 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 4 )
( 11 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
501
3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 500 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-500
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
1
3
Залишок коштів на початок року
3405
4
1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
5
4
Примітки: д/н

Керівник				Бабко Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер			Ткач Сергiй Петрович
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
за ЄДРПОУ
35676320


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надход- ження
видаток
надход- ження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів
3505
0
Х
0
Х
    збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати 
3540
Х
0
Х
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів 
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 
3560
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 
3567
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності 
3570
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток 
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки 
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 
3200
0
X
0
X
    необоротних активів 
3205
0
Х
0
Х
Надходження від отриманих: 
    відсотків  
3215
0
Х
0
Х
    дивідендів 
3220
0
Х
0
Х
Надходження від деривативів 
3225
0
Х
0
Х
Надходження від погашення позик 
3230
0
Х
0
Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 
3235
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3250
0
Х
0
Х
Витрачання  на придбання: фінансових 
    інвестицій 
3255
X
0
X
0
    необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами 
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик 
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  
3280
X
0
X
0
Інші платежі  
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від: 
    Власного капіталу 
3300
0
Х
0
Х
    Отримання позик 
3305
0
Х
0
Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 
3310
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3340
0
Х
0
Х
Витрачання на: 
    Викуп власних акцій 
3345
Х
0
X
0
    Погашення позик 
3350
Х
0
X
0
    Сплату дивідендів  
3355
Х
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків 
3360
Х
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 
3365
Х
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 
3370
Х
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 
3375
Х
0
X
0
Інші платежі 
3390
Х
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період  
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року 
3405
0
Х
0
Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року 
3415
0
0
0
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв здається за прямим методом

Керівник				Бабко Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер			Ткач Сергiй Петрович
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
за ЄДРПОУ
35676320

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований 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
20 000
0
0
528
-122
0
0
20 406
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
-2
0
0
0
-2
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
20 000
0
0
526
-122
0
0
20 404
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
43
0
0
43
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
15 168
0
0
-13 868
0
0
1 300
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
15 168
0
0
0
0
0
15 168
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
-13 868
0
0
-13 868
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
15 168
0
0
-13 825
0
0
1 343
Залишок на кінець року 
4300
20 000
15 168
0
526
-13 947
0
0
21 747
Примітки: д/н

Керівник				Бабко Володимир Леонiдович

Головний бухгалтер			Ткач Сергiй Петрович
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
<СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> МЕРКУРIЙ>
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
1. Iнформацiя про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> МЕРКУРIЙ> (далi - Товариство) (код ЄДРПОУ 35676320) зареєстроване Оболонською районною в м. Києвi Державною Адмiнiстрацiєю 29.01.2008 року вiдповiдно до чинного законодавства України. Номер запису в Державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб 1 069 102 0000 022942. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 04200, м. Київ, вул. Юрiя Кондратюка, 5, оф. 880.
Вiдповiдно до Статуту, метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових iнтересiв громадян та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України.
Предметом дiяльностi Товариства є здiйснення страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, яка пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Товариство здiйснює тi види добровiльного страхування та перестрахування згiдно iз вимогами чинного законодавства України, на якi воно отримало лiцензiю.
Фiнансовою дiяльнiстю Товариства є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та iншi цiннi папери.
Товариство здiйснює iншi види фiнансової дiяльностi в порядку, визначеному чинним законодавством. Для здiйснення фiнансової дiяльностi використовуються страховi резерви та iншi тимчасово вiльнi кошти Товариства.
Товариство має такi лiцензiї:
1) у формi добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
2) у формi добровiльного страхування вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
3) у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
4) у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - б/н  вiд 02.07.2015 р. , термiн дiї - безстроковий;
Чисельнiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2018 р. порiвняно становила 5 осiб, з них 4 чоловiкiв та 1 жiнка (порiвняно з цим станом на 31 грудня 2017 р. чисельнiсть працiвникiв становила 4 осiб, з них 3 чоловiки та 1 жiнка).
Структура власностi Товариства станом на 31 грудня 2018 р. була наступною: 10 акцiонерiв (всi - резиденти України), з них 6 фiзичних осiб, 4 юридичних особи. Єдиним власником  iстотної участi Товариства є ПрАТ <Всесвiт> (ЄДРПОУ 36291803), частка в статутному капiталi 36,310000 %. Iншi акцiонери, якi мають iстотний вплив на господарську дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi. Порiвняно з 31.12.2017 р. структура власностi Товариства не змiнювалась.

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.


2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
МСФЗ (IFRS) 16 <Оренда>. 
    В сiчнi 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт. Початок обов'язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.  За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 <Оренда> до дати набуття чинностi не застосовується.
Очiкується, що застосування МСФЗ 16 <Оренда> буде мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, враховуючи, що Товариство у звiтному перiодi орендувало нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно Договору оренди № 05/05-2018 вiд 29.05.2018 р. (орендодавець - ПрАТ <Всесвiт>, iдентифiкацiйний код 36291803). Вiдповiдно до дiючого до кiнця звiтного року МСФЗ 17 дана оренда вважалась операцiйною орендою, а тому орендоване примiщення не вiдображалось на балансi товариства, як актив, а лише вiдображались витрати зi сплати орендних платежiв. Вiдповiдно до МСФЗ 16 <Оренда> Товариству потрiбно буде оцiнити розмiр прийнятого активу з права користування в разi прийняття в оренду активу на строк бiльше, нiж дванадцять мiсяцiв. Даний актив має оцiнюватися за первiсною вартiстю, яка повинна враховувати наступнi показники: величину початкової оцiнки зобов'язань з оренди; оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих знижок; будь-якi початковi прямi витрати, понесенi Товариством, як орендарем; оцiнку витрат, понесених Товариством, як орендарем при демонтажi чи вiдновленнi базового активу до стану, придатного вiдповiдно до умов оренди. Одночасно Товариство повинно буде оцiнити  зобов'язання з оренди за приведеною (дисконтованою) вартiстю орендних платежiв, якi слiд буде сплатити в перiод дiї договору. У витрати перiоду будуть потрапляти витрати на амортизацiю базового активу (операцiйнi витрати) та фiнансовi витрати на залишок зобов'язання з оренди.  Данi вимоги не будуть стосуватися короткострокових договорiв оренди (строком до 12 мiсяцiв) та також договорiв оренди малоцiнних активiв. 
Також новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття.
В даний час Товариство розроблює модель облiку активiв, переданих в оренду у вiдповiдностi до МСФЗ  16. 
МСФЗ   17 <Страховi контракти>
У травнi 2017 року  Рада по МСФЗ випустив МСФЗ  (IFRS) 17 <Страховi контракти>
МСФЗ  (IFRS) 17 представляє всебiчну модель облiку договорiв страхування,охоплюючи всi доречнi аспекти облiку.В основi МСФЗ  (IFRS) 17 мiститься загальна модель, яка доповнена наступним:
Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод перемiнної винагороди).
Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових договорiв.
МСФЗ  (IFRS) 17 вступає в силу по вiдношенню до звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року, або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається представити порiвняльну iнформацiю Допускається дострокове застосування за умови, що пiдприємство застосовує  МСФЗ  (IFRS) 9 та МСФЗ  (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ  (IFRS) 17, або до неї.
 Допускається дострокове застосування за умови розкриття даного факту.
 Щорiчнi удосконалення МСФЗ, якi набирають чинностi з 01.01.2019 року.
Цi удосконалення включають наступне:
уточнення до МСФЗ 3 <Об'єднання бiзнесу> та  МСФЗ 11<Спiльна дiяльнiсть>.Зокрема, у МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторної оцiнки частки в бiзнесi за умов, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над таким бiзнесом, який є спiльною операцiєю. Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такої угоди як поетапного об'єднання бiзнесу. Натомiсть у МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприємство отримує спiльний контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, пiдприємство не проводить повторної оцiнки ранiше визнаної частки в цiй компанiї. 
 незначних змiн зазнає МСБО 12 <Податки на прибуток>. Податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання виплатити дивiденди. Це твердження застосовують до всiх податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та нерозподiленого прибутку.
 змiни вносять до МСБО 23 <Витрати на позики> в частинi витрат на позики, що пiдлягають капiталiзацiї. Змiни уточнюють: якщо будь-якi конкретнi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання в цiлому запозичує, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiї на загальнi позики.
 01.01.2019 набирають чинностi окремi змiни;
  МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"- поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартостi  до фiнансових iнструментiв, якi мають опцiю дострокового погашення, незалежно вiд того, що при достроковому погашеннi може виникнути компенсацiя як позитивна, так i негативна.
МСБО 28 <Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства i спiльнi пiдприємства" -органiзацiя застосовує МСФЗ 9 також до iнших фiнансових iнструментiв в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, до яких не застосовується метод участi в капiталi. До них вiдносяться довгостроковi вкладення, якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй органiзацiї в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство.
МСБО 16| <Оренда> - для орендарiв встановлено єдину модель облiку оренди, всi договори оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визнання активiв у формi права користування i зобов'язань з оренди.
Управлiнський персонал розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства в майбутньому.
Змiни в МСФЗ для рiчної фiнансової звiтностi  2018 року:
МСФЗ (IFRS ) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами. 
Компанiя укладає контракти з клiєнтами на умовах передплати або оплати протягом короткого перiоду , угоди не носять багатокомпонентний характер, компанiя не має програм лояльностi, тому  застосування  МСФЗ (IFRS ) 15 не суттєво вплинуло на фiнансовий стан та фiнансовi результати.
МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>. 
З 1 сiчня 2018 року набрав чинностi МСФЗ 9. Товариство застосовувало новий стандарт.
 МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку, Товариство не зазнало значного впливу внаслiдок застосування МСФЗ (IFRS) 9. 
Данi  поправки та змiни суттєво не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018рiк.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 25 лютого 2019 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року.

3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 <Iнвестицiйна нерухомiсть>. Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливою вартiстю>. Такi методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Активи, зобов'язання та власний капiтал вiдображенi на Балансi Товариства станом на 31.12.2018 р. згiдно <Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику>, яка затверджена Наказом №СА-10/-ОП вiд 05.01.2018 року  <Про встановлення облiкової полiтики пiдприємства> (iз змiнами та доповненнями).
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> та МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiєнтами>.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
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 не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2018 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Перехiд на Мiжнароднi стандарти для складення фiнансової звiтностi товариство, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 року. Згiдно вимогам МСФО 1 <Подання фiнансової звiтностi>, Товариство надає порiвняльну iнформацiю, що вiдображена  в балансi станом на 31.12.2017 р., та звiтах про фiнансовi результати, про рух грошових коштiв, про змiни у власному капiталi за 2017 рiк для розумiння фiнансової звiтностi поточного перiоду.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. 
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 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 .
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж: 
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить депозити та дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi. 
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
-	при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%);
-	при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.
Вiдносно дебiторської заборгованостi у виглядi наданих позик Товариство використовує модель розрахунку збитку з використанням коефiцiєнту спiввiдношення грошового потоку до загального боргу..
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть по страхуванню
Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв. 
Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть виникає 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. 
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - за кожним дебiтором. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Зобов'язання. 
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
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. 
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх справедливою вартiстю згiдно положень МСБО 16 . Дооцiнка основних засобiв накопичується у власному капiталi (капiтал у дооцiнках). Проте це збiльшення має визнаватись в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення вiд переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане в прибутку чи збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. Однак, якщо при такому зменшеннi iснує кредитове сальдо дооцiнки щодо такого активу, на його суму зменшується сума, акумульована в капiталi у дооцiнках щодо даного активу. 
3.4.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Оскiльки облiк основних засобiв у звiтному перiодi ведеться за справедливою вартiстю, амортизацiя основних засобiв у звiтному перiодi не нараховувалась.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв>.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї з вставленою лiквiдацiйною вартiстю рiвною нулю.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 
Товариство в 2018 роцi не мало iнвестицiйної нерухомостi.
3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується. 
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть.
3.6. Облiковi полiтики щодо не поточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Товариство орендує примiщення, в якому фактично знаходиться, за договором оренди.
Оренда є операцiйною, короткостроковою, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване примiщення знаходиться за адресою: 04200, Україна, м. Київ, вулиця Юрiя Кондратюка, будинок 5, офiс 880. Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi  платежi  та витрати на утримання в  2018 роцi склали  19 тис. грн. i були вiдображенi в складi  <адмiнiстративних витрат>.
3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
На кiнець звiтного перiоду у Товариства не виникало вiдстрочених податкових зобов'язань, тому в даних примiтках зазначенi лише поточнi витрати з податку на прибуток.
Товариство визнає поточнi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань 
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.
3.9.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна плата. 
3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.10.1 Доходи та витрати
Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. 
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.10.3. Операцiї з iноземною валютою 
У 2017 та 2018 роках у Товариства не виникало операцiй з iноземною валютою.
3.10.4. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
-	подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
-	вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
-	є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
-	є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а)	вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б)	визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливої вартостi>.


4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2018 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. 
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: 
а)	вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та 
б)	вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.

4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв:
а) вартостi грошей у часi;
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi рiвнi компенсацiї;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
 Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 12,6 % рiчних.  Iнформацiя, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл "Вартiсть строкових депозитiв ".

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику. 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику). 
Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiї або реструктуризацiї).
Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв. 
Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство здiйснює дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

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

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	
Методики оцiнювання	Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)	
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти	Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi	Ринковий	Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання)	Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв	Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)	Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Iнструменти капiталу	Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.	Ринковий, витратний	Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Основнi засоби	Первiсна оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.	Ринковий, дохiдний, витратний	Ринкова цiна на об'єкти основних засобiв, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть	Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.	Дохiдний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання	Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення	Витратний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки





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

(тис. грн.)
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi)	2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)	3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)	
Усього
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Дата оцiнки	31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17	31.12.18	31.12.17
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (утримуванi для продажу):	-	-	2 901	2 901	3 580	17 448	6 481	20 349
З них акцiї	-	-	2 901	2 901	3 580	17 448	6 481	20 349

У 2018 р. у Товариства спостерiгалося зменшення розмiру активiв 3-го рiвня iєрархiї за рахунок уцiнки до номiнальної вартостi акцiй ПАТ <ХIМВОЛОКНО ПРОЕКТ> на суму 13 868 тис. грн. Данi втрати призвели до зменшення прибутку Товариства в 2018 р. на аналогiчну суму. 

5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi

У Товариства протягом 2018 р., як i протягом 2017 р. були вiдсутнi перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi.

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

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

	Балансова вартiсть	Справедлива вартiсть
	2018	2017	2018	2017
1	2	3	4	5
Фiнансовi активи:				
Iнвестицiї доступнi для продажу	6 481	20 349	6 481	20 349
Основнi засоби	15 668	1	15 668	1
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	-	-	-	-
Грошовi кошти та їх еквiваленти	5	4	5	4
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	-	4	-	4
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiсть	-	-	-	-
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть	455	-	455	-

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

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
В даному роздiлi всi показники зазначаються в тис. грн.
6.1 Чистi заробленi премiї                                                                                          тис. грн..
                   Показники	2018	2017 
Страховi платежi, згiдно укладеним договорам страхування                ( перестрахування)	5
	4
6.2 Премiї пiдписанi
Вид страхової дiяльностi	12 мiс.2018	12 мiс.2017	вiдхилення
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ	0,5	0,2	+0,3
Добровiльне страхування наземного транспорту ( крiм залiзничного )	3,0	3,5	-0,5
Добровiльне страхування майна	0,5	0,2	+0,3
Добровiльне страхування вантажiв та багажу	1,0	0,3	+0,7
Разом	5,0	4,2	+0,8
6.3. Iншi операцiйнi доходи    

	2018	2017
дохiд вiд агентських винагород   	822	248
Разом	822	248

6.4. Адмiнiстративнi витрати
		
	2018	2017
Оплата працi	227	157
Соцiальне страхування	50	35
Оренда	19	19
Аудит	15	8
Юридична допомога	-	6
Iншi	1	1
Всього адмiнiстративних витрат	312	226
6.5. Iншi витрати 
	2018	2017
Уцiнка фiнансових iнвестицiй	13 868	-
Списання фiнансових iнвестицiй у зв'язку з лiквiдацiєю емiтента	-	8




6.6. Iншi операцiйнi витрати
	2018	2017
Послуги зберiгачiв	8	6
Списання простроченої дебiторської заборгованостi	1	-
Послуги банку	3	5
Сертифiкацiя ключiв	1	1
Публiкацiя ( рiчних збори акцiонерiв, рiчної звiтностi, особлива iнформацiя)	4	9
Послуги держреєстратора   	-	1
Послуги субагентiв	445	-
Разом	462	22


6.7. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
Показники	2018	2017
Чистi заробленi страховi премiї (перестрахування), тис. грн.	5	4
Iншi операцiйнi доходи, тис. грн.	822	248
Iншi доходи, тис. грн.	-	-
Всього доходiв, тис. грн.	827	252
Адмiнiстративнi витрати, тис. грн.	312	226
Iншi операцiйнi витрати, тис. грн.	462	22
Iншi витрати	-	-
Всього витрати, тис. грн.	774	248
Прибуток до оподаткування, тис. грн.	53	4
Ставка оподаткування 	18 %	18 %
Податок на прибуток за встановленою ставкою, тис. грн.	10	-
Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБО 12 <Податки на прибуток>. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Дiяльнiсть Товариства в 2018 р. була прибутковою. Фiнансовий результат (прибуток) до оподаткування ПрАТ <Всесвiт> в  2018 р. склав  53 тис. грн.. Доходи вiд страхової дiяльностi в 2018 р. включали  лише доходи вiд укладених договорiв перестрахування, тому податок за ставкою, визначеною в п. 136.2.1 ПКУ не нараховувався. Сума нарахованого податку на прибуток за 2018 р. - 10 тис. грн.
При розрахунку об'єкту оподаткування фiнансовий результат до оподаткування не корегувався на всi рiзницi, передбаченi пп. 134.1.1 ПКУ, оскiльки рiчний дохiд Товариства, визначений за правилами бухгалтерського облiку в 2018 р., не перевищував 20 млн. грн. Рiшення про незастосування корегування на всi рiзницi, передбаченi ПКУ, при розрахунку об'єкту оподаткування, було прийнято при складаннi фiнансової звiтностi за 2015 р. i з того часу не змiнювалось.
6.8. Нематерiальнi активи

За iсторичною вартiстю	Нематерiальнi активи	Незавершене будiвництво	Всього
31 грудня 2017 року	7	-	7
Надходження	-	-	-
Вибуття	(-)	-	(-)
31 грудня 2018 року	48	-	48
Накопичена амортизацiя			
31 грудня 2017 року	-	-	-
Нарахування за рiк	-	-	-
Вибуття	-	-	-
31 грудня 2018 року	48	-	48
Чиста балансова вартiсть			
31 грудня 2018 року	48	-	48
31 грудня 2017 року	48	-	48
6.9. Основнi засоби

За iсторичною вартiстю	Земля	Машини та обладнання	Транспорт	Меблi та приладдя	Незавершене будiвництво	Всього
1	2	3	4	5	6	7
31 грудня 2017 року	-	5	-	-	-	5
Надходження	500	-	-	-	-	500
Вибуття	-	-	-	-	-	-
Переоцiнка 	15 168	-	-	-	-	15 168
Корегування помилок		(1)				(1)
31 грудня 2018 року	15 668	4	-	-	-	15 672
Накопичена амортизацiя	-	-	-	-	-	-
31 грудня 2017 року	-	-	-	-	-	-
Надходження 	15 168	-	-	-	-	15 168
Вибуття	-	-	-	-	-	-
Переоцiнка						
31 грудня 2018 року	-	-	-	-	-	-
Чиста балансова вартiсть						
31 грудня 2018 року	15 668	-	-	-	-	15 668
31 грудня 2017 року	-	1	-	-	-	1

6.10. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Структура довгострокових фiнансових iнвестицiй за звiтний та попереднiй перiоди  наведенi нижче в таблицi:

(тис. грн.)
Види довгострокових фiнансових iнвестицiй	Станом на 31.12.2018	Станом на 31.12.2017
 акцiї українських емiтентiв 	6 481	20 349
Всього	6 481	20 349

Станом на 31.12.2018 року   на балансi Товариства  облiковуються   довгостроковi фiнансовi iнвестицii ( iншi фiнансовi iнвестицiї)  на  суму  6 481 тис. якi представленi виключно акцiями українських емiтентiв.   Фiнансовi iнвестицiї  на суму   2 900 тис. грн. облiковуються   за iсторичною собiвартiстю, фiнансовi iнвестицiї на суму 3 581 тис. грн.  облiковуються за  номiнальною вартiстю. Вказанi акцiї не перебувають в бiржовому списку.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi за припущеннями Товариства є собiвартiсть. Так як наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, а також iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, тому, собiвартiсть, яка є справедливою вартiстю при первiсному визнанню, є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.

6.11. Грошовi кошти 

Станом на 31.12.2018 р. на поточному рахунку у банку облiковуються за номiнальною вартiстю грошовi кошти на суму 2 тис. грн. Поточний рахунок вiдкрито у банку ПрАТ <КБ <ПРИВАТБАНК>.

6.12. Дебiторська заборгованiсть
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi ПрАТ <Всесвiт> у звiтному та попередньому роках, зазначена нижче в таблицi:
(тис. грн.)
	31 грудня 2018	31 грудня 2017
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	-	4
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi	-	4

Дебiторська заборгованiсть Товариства є поточною та не має забезпечення. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi не нараховувався.

6.13. Власний капiтал
Зареєстрований ( пайовий )  капiтал  представлений статутним капiталом , який вiдповiдно  до статуту Товариства складає 30 000 тис. грн..
Статутний капiтал   Товариства   сформований  згiдно з вимогами Закону України  <Про  акцiонернi товариства>, iнших законодавчих актiв України та статуту  Товариства .
Змiн в розмiрi та структурi Статутного капiталу за перiод, що перевiряється, не вiдбувалося.
Статутний капiтал сплачений повнiстю за рахунок  виключно грошових внескiв учасникiв в сумi 30 000 тис. грн. Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України <Про  акцiонернi  товариства>.
Власний капiтал вiдображений у балансi наступним чином:


(тис. грн.)
Роздiл власного капiталу	31.12.2018 р.	31.12.2017 р.
Зареєстрований (пайовий) капiтал	20 000	20 000
Капiтал в дооцiнках	15 168	-
Резервний капiтал 	526	528
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	(13 947)	(122)
Всього власного капiталу	21 747	20 406

Капiтал в дооцiнках в сумi 15 168  тис. грн.. сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв.
Резервний капiтал в сумi 526 тис. грн. сформований за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. Крiм того станом на 31.12.2018 р. у звiтностi враховано коригування резервного капiталу на 2 тис. грн. за рахунок виправлення помилок минулих перiодiв.
Непокритий збиток складає 13 947 тис. грн., i утворився вiн лише за рахунок знецiнення фiнансових iнвестицiй на суму 13 868 тис. грн., однак, за виключенням даних витрат, власна дiяльнiсть Товариства була прибутковою, що дає оптимiстичний прогноз щодо майбутньої дiяльностi пiдприємства.
6.14. Iнша поточна заборгованiсть
 (тис. грн.)
Види кредиторської заборгованостi	31.12.2018 р.	31.12.2017 р.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	-	10
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування	-	-
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi	-	-
Iншi поточнi зобов'язання	-	445
Всього	-	455

До iнших поточних зобов'язань ПАТ <Всесвiт> станом на 31.12.2018 р. належать заборгованiсть перед агентами у сумi 445 тис. грн. зi строком погашення до 12 мiсяцiв.
При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Компанiя  на кожну звiтну дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. 
6.15. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. 
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, витрат на придбання оборотних активiв, втрат на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. 
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi станом на 31.12.2018 р. складає 1 тис. грн.. 
Рух грошових коштiв вiд  iнвестицiйної дiяльностi  та фiнансової дiяльностi у звiтному перiодi не вiдбувався.
7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 24 <Розкриття iнформацiї про  зв'язанi сторони> зв'язана сторона - це фiзична або юридична особа, пов'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пов'язаними особами для Товариства: є особи, якi мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здiйснює спiльний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провiдного управлiнського персоналу Товариства, або материнського пiдприємства. Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов: суб'єкт господарювання та Товариство, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (чи асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання; 
Операцiя зi  зв'язаною  стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом господарювання, що звiтує (розкриває iнформацiю), та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна.
Станом на 31.12.2018 р. власниками акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є: юридична особа, резидент України - ПрАТ <Всесвiт> (ЄДРПОУ 36291803), володiє 7 262 голосуючими акцiями, частка в статутному капiталi 36,310000 %.
Протягом 2018 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробiтну плату директору Бабку В.Л. Сума нарахованої та сплаченої заробiтної плати Бабка В.Л.. у 2017 р. становить 58 тис. грн.. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом звiтного перiоду операцiї з юридичними особами, та акцiонерами, що виходять за межi нормальної дiяльностi Товариства не проводились. 



 НАГЛЯДОВА РАДА
Склад наглядової ради  Товариства у 2018 р. порiвняно з 2017 р. не змiнювався. Наглядова Рада Товариства була обрана згiдно Протоколу №4 вiд 24.04.2017 р. Склад Наглядової Ради ПрАТ <СА <МЕРКУРIЙ>: Голова - Лазарєв Сергiй Володимирович - Голова Наглядової Ради; члени - Сергєєва Тетяна Антонiвна, Пономаренко Сергiй Михайлович.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 
Склад виконавчого органу Товариства у 2018 р. порiвняно з 2017 р. не змiнювався. Директором Товариства в 2017 р. було обрано Бабка Володимира Леонiдовича. Термiн повноважень - 3 (три) роки. Пiдстава - рiшення прийняте на загальних зборах акцiонерiв вiд 24.04.2017 року Протокол № 7.
Протягом 2018 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробiтну плату директору Бабку В.Л. Сума нарахованої та сплаченої заробiтної плати Бабка В.Л.. у 2017 р. становить 58 тис. грн.. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
7.2. Умовнi зобов'язання.
7.2.1. Судовi позови
Станом на 31.12.2017р. Товариство вiд власного iменi i за власний рахунок не являється учасником судових процесiв та проти Товариства не висувалися претензiї та вiдсутнi будь-якi судовi позови.
В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу може отримати претензiї. Виходячи з власної оцiнки, а також внутрiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Товариства вважає, що суттєвi збитки за позовами не будуть понесенi.

7.2.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
7.2.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. Очiкуваний термiн погашення поточної дебiторської заборгованостi - I квартал 2019 р. Враховуючи вищезазначене, на думку керiвництва Товариства, кредитний ризик для фiнансових активiв Товариством визначений, як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. 

7.3. Система управлiння ризиками.
Страхова дiяльнiсть передбачає передачу ризику вiд страхувальника страховиковi й наступне управлiння цим ризиком. Товариством запроваджено систему управлiння ризиками та  затверджено Положення про Систему управлiння ризиками дiяльностi з надання фiнансових послуг (Наказ № 2-УР вiд 18.02.2016р.)    
 Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi iз прийманням i оцiнкою страхових ризикiв, вибором обсягу вiдповiдальностi при перестрахуваннi й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик також пiдпадає пiд iнвестицiйнi ризики, пов'язаним з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати лiквiдностi й виробничому ризику.
Керiвництво Компанiї визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком вiдбувається вiдповiдно до рiшення правлiння Компанiї. Керiвництво Компанiї видiлило наступнi основнi категорiї ризикiв:
-	Страховi ризики
-	Фiнансовi ризики
-	Операцiйнi ризики

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї, дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики) та векселi.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 
Станом на 31.12.2018 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату.
Щодо поточних рахункiв
Станом на 31.12.2018 р. Товариство мало 2 тис. грн. на поточному рахунку в ПАТ <КБ <ПРИВАТБАНК>. Протягом 2018 р. даний банк повнiстю перебував у державнiй власностi, а його довгостроковий кредитний рейтинг за нацiональною шкалою станом на 31.12.2018 р. перебував на рiвнi uaAA (iнвестицiйний рiвень, банк характеризується дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими позичальниками або борговими iнструментами). Короткостроковий кредитний рiвень ПАТ <КБ <ПРИВАТБАНК> станом на 31.12.2018 р. перебував на рiвнi uaK1 (банк характеризується найвищою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими банкiвськими установами; його фiнансовий стан дає змогу запобiгти передбачуваним ризикам у короткостроковому перiодi).
Враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик коштiв на поточних рахунках, визначений Товариством як дуже низький, тому сума кредитного збитку вiд знецiнення даного фiнансового активу визначена на рiвнi 0%. 

Враховуючи перехiдний характер економiки України, а також складну геополiтичну ситуацiю в країнi, керiвництво Товариства розумiє, що в своїй дiяльностi потрiбно проводити активну полiтику з мiнiмiзацiї ризикiв, що можуть загрожувати майбутньому функцiонуванню Товариству на ринку, в тому числi i кредитного ризику. До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить:
-	встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах;
-	диверсифiкацiю структури активiв;
-	аналiз платоспроможностi контрагентiв;
-	здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої дебiторської заборгованостi.
У Товариства для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).
Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
-	лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
-	лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-	лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
-	лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами .

7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
7.3.3. Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. 
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
7.4. Управлiння капiталом
Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом.
Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Управлiння капiталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цiлей:
-	зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
-	забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику;
-	 дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в балансi.
- Сума власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 		20 000 тис. грн.:
- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал)			20 000 тис. грн.
- Капiтал в дооцiнках 							15 168 тис. грн.
- Резервний капiтал 							526 тис. грн.
- Непокритий збиток 							13 947 тис.  грн.
Таким чином, станом на 31.12.2018 р. у Товариства акумульованi значнi резерви у власному капiталi, що дозволяють Товариству безболiсно переносити навiть значнi збитки, пов'язанi зi уцiнкою фiнансових iнвестицiй. В той же час, власна дiяльнiсть Товариства з року в рiк є прибутковою (в 2018 р. операцiйний прибуток Товариства вiд власної дiяльностi становив 53 тис. грн.; в 2017 р. - 4 тис. грн.), що в майбутньому допоможе акумулювати додатковi кошти для резервування власного капiталу Товариства.

7.5. Подiї пiсля Балансу
Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску.



          
№ 
з/п	Перелiк подiй, 
що вiдбулись пiсля звiтної дати 	Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2018 роцi  
		вiдображено у фiнансовому звiтi	не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1.	Визнання дебiтора  Товариства банкрутом 	не було	не було
2.	Розгляд судової справи, що пiдтверджую наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання  на звiтну дату	не було	не було
3.	Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства	не було	не було
4.	Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха	не було	не було
5.	Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати	не було	не було
6.	Iншi важливi подiї	не було	не було

На дату подання звiтностi  керiвництво оцiнило iснування наступних подiй:
1) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); 
2) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкритiй).
Жодного типу подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансову результат за 2018 рiк, не виявлено.
Управлiнський персонал Товариства подає фiнансову звiтнiсть акцiонерам для затвердження  на рiчних Загальних зборах.


Директор 				Бабко В.Л.


Головний бухгалтер 			С.П. Ткач
XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
23504528
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1037
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 0714, дата: 28.09.2017
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiод, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 рiк, згiдно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за 2018 рiк.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 19/03/19, дата: 01.03.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 01.03.2019, дата закінчення: 26.03.2019
11
Дата аудиторського звіту
26.03.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
45 000,00
13
Текст аудиторського звіту

Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора) 
щодо рiчної фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства 
"СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
 станом на  31.12.2018 року

Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

Керiвництву 
Приватного акцiонерного товариства 
"СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"

м. Київ									"26" березня  2019 р.

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням

                     Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"  за 2018 рiк, що складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них:
"	Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
"	Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк.
"	Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк.
"	Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2018 рiк.
"	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 рiк.
"	Звiтнi данi страховика за 2018 рiк.
"	iншi внутрiшнi документи.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки  iз застереженням", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках звiтування згiдно з концептуальною основою достовiрного подання, iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"    станом на 31 грудня 2018 року, а також його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Аудитор, отримавши прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi, доходить висновку, що взятi окремо або в сукупностi викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фiнансової звiтностi.


Основа для думки iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку 2187 вiд 08.10.2013р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
На нашу думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов'язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 "Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов'язанi з ними розкриття iнформацiї". Аудитори визначають, що будь - якi облiковi оцiнювання, не призводять до значних ризикiв.
Були виконанi процедури аудиту згiдно МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має кредиторську заборгованiсть. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має впевненiсть, що обумовлена  отриманими гарантiями боржника.
Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, щодо погашення цiєї кредиторської заборгованостi.
Ми не мали змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки чи могли бути потрiбними коригування кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2018 року та дiйшли висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
	Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв попереднiх перiодiв.

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї.
Звiт про надання впевненостi щодо iншої iнформацiї суб'єктiв господарювання
Аудитором була проведена аудиторська перевiрка iншої iнформацiї Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ" .
Нами дослiджено достовiрнiсть складання та подання iншої iнформацiї Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"  за перiод 2018 року, якi були поданi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з рiчною фiнансовою звiтнiсть за 2018 рiк.
  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, з урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про цiннi папери. Iншi iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Нами перевiрена iнша iнформацiя Товариства, яка включають наступнi форми звiтностi:
-	Звiт керiвництва за 2018 рiк.
якi вiдповiдють вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IУ (зi змiнами i доповненнями).
Данi звiтностi Товариства в цiлому вiдповiдають даним фiнансової звiтностi за 2018 рiк.
Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у Звiтi керiвництва. 
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу Статуту, який затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2017 року (Протокол №7) та зареєстровано приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Голяченко М.В., номер запису 1119, 1120. 
У 2018 роцi змiни до Статуту не вносились.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного  управлiння: 
- Загальнi збори акцiонерiв; 
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (Директор);
- Ревiзiйна комiсiя (ревiзор).
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам законодавства.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про Виконавчий орган, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також Принципами (кодексом) корпоративного управлiння. 
Протягом звiтного року Директор здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi виконавчого органу протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захист прав Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту керiвництва, який є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2018 рiк. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.
Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та, вiдповiдно, аудитор не висловлює аудиторську думку з буд-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Аудитор, згiдно МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", ознайомився, розглянув, спiвставив, виконав iншi процедури щодо iншої iнформацiї та не виявив фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Ключовi питання
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, згiдно МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора".
Крiм питань викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначити, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiод, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 рiк, згiдно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за 2018 рiк.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до закону Україну "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних звiтних даних за рiк, з урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про цiннi папери.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо по балансу несуть посадовi особи Товариства.
При складанi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України), Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку 2187 вiд 08.10.2013р та iнших дiючих нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Мiжнароднi  стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження Аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована  впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
o	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
     Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
	Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
     Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"   за 2018 рiк, у вiдповiдностi до внутрiшнiх положень ТОВ "Аудиторської фiрми "Мiла - аудит", встановлюється наступним чином:
o	з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження згiдно Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", аудитором визначений рiвень суттєвостi;
o	аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2018р. по Товариству рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, кадровий склад бухгалтерської служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну тенденцiю складання i подання фiнансової звiтностi;
o	аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства  "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ" . 
           Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
          Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк. Вибiрково були перевiренi господарськi договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
          Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Iнформацiя щодо узгодження аудиторського звiту з додатковим звiтом
Аудиторський звiт щодо рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  узгоджений iз додатковим звiтом Товариства, який подано до Наглядової ради ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  19.03.2019р.

Iнформацiя щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та суб"єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту
ТОВ "АФ "Мiла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк та неаудиторських послуг згiдно ст.6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".
При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  ключовий партнер та суб'єкт аудиторської дiяльностi є незалежними вiд Товариства, не брали участь у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Товариства.

Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнi особi послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
ТОВ "АФ "Мiла-аудит" не надавалися iншi послуги ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" , крiм послуг з обов'язкового аудиту за 2018 рiк.

Iнформацiя щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  надавався згiдно договору про надання послуг з  аудиту фiнансової звiтностi, що полягає у перевiрцi даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi Товариства за 2018 звiтний рiк з метою висловлення незалежної думки аудитора про її вiдповiднiсть в усiх суттєвих аспектах вимогам стандартiв бухгалтерського облiку, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншим законодавчих вимогам. 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Основнi вiдомостi про Товариство
Назва:	Приватне акцiонерне  товариства "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС "МЕРКУРIЙ"
Скорочена назва 	ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"
Органiзацiйно-правова форма	Приватне акцiонерне товариство
Форма власностi 	Приватна
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ	35676320
Дата державної реєстрацiї	29.01.2008р
Номер державної реєстрацiї	№1 069 105 0005 022942
Дата внесення змiн до установчих документiв	24.04.2017р.
Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю	Оболонська  районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження юридичної особи	04200, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРIЯ КОНДРАТЮКА, будинок 5, офiс 880
Основнi види дiяльностi	65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Телефон	443900888

	Приватне  акцiонерне товариство "Страхова компанiя  "МЕРКУРIЙ" (надалi - Товариство) є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та  iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити. 

Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства, є проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Допускається виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених договорiв (правочинiв).
	ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй (безстрокових) на здiйснення добровiльних видiв страхування, виданих Державною комiсiю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України / Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (надалi - НАЦКОМФIНПОСЛУГ). Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, iнформацiю щодо лiцензiй, їх статусу розмiщено на власному веб-сайтi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  http://www.sa-merkuriy.com/ та наведенiв таблицi 1:
Таблиця 1
№ п/п	Повна назва	Номер розпорядження	Дата
1	2	3	4
1	Страхування вантажiв та багажу (вантажообiгу)	1576	02.07.2015
2	Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ	1576	02.07.2015
 
Продовження табл.1 
1	2	3	4
3	Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажообiгу)	1576	02.07.2015
4	Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)	1576	02.07.2015

ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" не має фiлiй.
Данi Товариства про наявнiсть рахунка у банку наведенi нижче в Таблицi 2. 
Таблиця 2
№ п/п	Назва банку	№ рахунку	Валюта	Примiтки
1	2	3	4	5
1	АТ "КБ "Приватбанк"	26504052600292	грн.	

Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту становить 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень, який розподiлений на 20 000 (двадцять тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 1000,00 гривнi (одна тисяча  гривень 00 копiйок).
Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"   складає 20 000 000,00 грн., подiлений на 20 000  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн.
Акцiонерами ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" є  юридичнi та фiзичнi особи:
- ПрАТ "Страхова компанiя "МИР", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1934000,00 грн., що становить 9,67% статутного капiталу.
- ПрАТ "Укрбуденерготехнологiя", загальна номiнальна вартiсть акцiй 3000,00 грн., що становить 0,015% статутного капiталу.
- Бабко В.Л., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
   - Сергєєва Т.А., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
 - Бабко О.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Лазарєв С.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Костючок А.М.,  загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Бабко Т.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- ПрАТ "Всесвiт", загальна номiнальна вартiсть акцiй 7262000,00 грн., що становить 32,31% статутного капiталу.
- ПАТ "Ардер", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1000,00 грн., що становить 0,005% статутного капiталу.
Iнформацiї про депозитарiй та депозитарну установу (таблиця 3):
Таблиця 3
Найменування	Код за ЄДРПОУ	Мiсцезнаходження, 
тел., факс	Вид дiяльностi, 
код КВЕД (основний)
1	2	3	4
ДЕПОЗИТАРIЙ - 
Публiчне акцiонерне товариство  "МЕГАБАНК"	09804119	вул. Алчевських, 
буд. 30, м. Харкiв, 61002, Україна, 
тел..0577602087
	Забезпечення формування i функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв,
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -
ТОВ "Iнформацiйно-депозитарний центр "Глобал"	35093607	м. Київ, пров. Куренiвський, буд. 19/5, 04073, Україна, тел. (044)467-57-47	лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи
 
Продовження табл.3 
1	2	3	4
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -
ТОВ "Фiнансово - депозитарна Компанiя"	25218409	м. Київ, вул.. Дмитрiвська, буд. 56-Б, оф. поверх 11, 01054, Україна, тел. (044)5990721	лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи
ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -
ТОВ "Фондова Компанiя "Зенiт-ДТ"	35309589	м. Київ, Бульвар Лесi Українки, буд. 34,  оф. 33, 01133, Україна, тел. (044)2855042	лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 5 осiб.

Вiдповiдальний за здiйснення господарської дiяльностi Товариства:
Директор Товариства:
- Бабко В.Л.  з 24.04.2017 р. по теперiшнiй час (наказ № 2-к вiд 24.04.2017р. , протокол  загальних зборiв вiд 24.04.2017  р. № 7).
Головний бухгалтер Товариства:
- Ткач С.П. з 18.03.2015 р по теперiшнiй час ( наказ № 04-к вiд 17.03.2015 року)

Органiзацiя бухгалтерського облiку 

Облiкова полiтика ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" на 2018 рiк передбачена вiдповiдним Наказом № СА-10/-ОП вiд 04.01.2018року. 
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, обраним планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв.

Фiнансова звiтнiсть Товариства
Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ".
 Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена з урахуванням  чинних форм звiтностi, затверджених НП(С)БО №1.
Склад перевiрених форм звiтностi за 2018 рiк, якi складенi станом на 31.12.2018року:
o	Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року.
o	Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк.
o	Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк.
o	Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2018 рiк.
o	Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 рiк.
o	Звiтнi данi страховика за 2018 рiк.
Звiтний перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звiтностi 31.12.2018р. Фiнансова iнформацiя розкривається за звiтний перiод.
Потреби в складаннi звiтностi за сегментами не виявлено.
Товариство не складає консолiдованої звiтностi.
 Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України - гривня, фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Мета аудиту - перевiрити данi фiнансової звiтностi  Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв України, стандартiв бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв. 
Перевiрка здiйснена на пiдставi:
o	Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-УIII (зi змiнами i доповненнями);
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого  надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2016-2017 рокiв, (далi - МСА), затверджених для обов'язкового застосування рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв" МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"; МСА 450 "Оцiнювання викривлень, виявлених пiд час аудиту" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
o	Кодексу етики професiйних бухгалтерiв,
а  також з урахуванням вимог:
o	Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIУ(зi змiнами i доповненнями);
o	Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр                     (зi змiнами i доповненнями);
o	Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-15 (зi змiнами i доповненнями);
o	Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2187 вiд 08.10.2013р. (зi змiнами i доповненнями);
o	Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (фактичної) собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю.
Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. (зi змiнами та доповненнями) та до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999 року "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй".
Для пiдготовки фiнансових звiтiв ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за 2018 рiк, було використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi:
"	Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами та доповненнями);
"	Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi;
а також наступнi нормативно-законодавчi акти, що регламентують його дiяльностi:
"	Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр                     (зi змiнами i доповненнями);
"	Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IУ (зi змiнами i доповненнями);
"	Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 звiтний рiк,  вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2018 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також iншу пояснювальну iнформацiю, на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi в Українi визначенi в якостi застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" i є для  Товариства  прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовiрного подання.
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). За всi попереднi звiтнi перiоди та включаючи рiк, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку. 
Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення думки.

На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку та звiтностi та вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, перелiчених вище, i складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування.
Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського звiту.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є основа, яка вiдповiдає принципам безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
  Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
  На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу. 
  Товариство веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у вiдповiдностi до нормативно-правових актiв України. 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 08.10.2013р. №2187, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 29 жовтня 2013 р. за N 1827/24359 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)".

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Власний капiтал облiковувався Товариством протягом 2018 року в цiлому вiдповiдно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з надходження та вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Статутний капiтал
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" у всiх суттєвих аспектах.
При зiбранi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення). Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства.
 Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
Формування та сплати статутного капiталу Товариства було проведено таким чином:
Статутний капiтал Товариства згiдно Статуту становить 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень, який розподiлений на 20 000 (двадцять тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю однiєї акцiї 1000,00 гривнi (одна тисяча  гривень 00 копiйок).
Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"   складає 20 000 000,00 грн., подiлений на 20 000  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн.

Акцiонерами ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" є  юридичнi та фiзичнi особи:
- ПрАТ "Страхова компанiя "МИР", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1934000,00 грн., що становить 9,67% статутного капiталу.
- ПрАТ "Укрбуденерготехнологiя", загальна номiнальна вартiсть акцiй 3000,00 грн., що становить 0,015% статутного капiталу.
- Бабко В.Л., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
   - Сергєєва Т.А., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
 - Бабко О.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Лазарєв С.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Костючок А.М.,  загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- Бабко Т.В., загальна номiнальна вартiсть акцiй 1800000,00 грн., що становить 9,0% статутного капiталу.
- ПрАТ "Всесвiт", загальна номiнальна вартiсть акцiй 7262000,00 грн., що становить 32,31% статутного капiталу.
- ПАТ "Ардер", загальна номiнальна вартiсть акцiй 1000,00 грн., що становить 0,005% статутного капiталу.

Оплата по договорам купiвлi-продажу акцiй вiд акцiонерiв була внесена на рахунок ПРАТ "СА "МЕРКУРIЙ" №265003015365 в АБ "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", МФО 300498 на загальну суму 20 000 000,00 грн., що пiдтверджено платiжними дорученнями.

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року сформовано та сплачено повнiстю в обсязi 20 000 000,00 гривень (630,6 тис. ЄВРО за курсом НБУ 31,7141 за 1 ЄВРО станом на 31.12.2018р.), що вiдповiдає вимогам ст.30 Закону України "Про страхування" в редакцiї ЗУ № 2745-III вiд 04.10.2001 року. При порiвняннi сформованого статутного капiталу iз встановленим мiнiмальним розмiром статутного капiталу вiдповiдно до вимог ст. 30 Закону України "Про страхування", на дату формування статутного капiталу, а саме 1,0 млн. євро за валютним обмiнним курсом валюти України для страховика, який займається видами страхуванням iншими, нiж страхування життя, перевищення вартостi нетто - активiв становить - 1747 тис. грн. (21747 - 20000,0), за курсом НБУ 31,7141 за 1 ЄВРО станом на 31.12.2018р. Статутний капiтал сформований повнiстю, сплачено грошовими коштами в сумi 20 000 000,00 гривень.
Станом на 31.12.2018 року структура фактично здiйснених внескiв до статутного фонду (капiталу) ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" представлена нижче у таблицi 4:
Таблиця 4

№ з/п	Найменування внескiв до статутного капiталу	Вартiсний вимiрник, тис.грн.	Частка нерезидентiв у внесках, %
1	Грошовi внески, у тому числi	20 000,00	-
2	дивiденди, спрямованi на збiльшення статутного фонду	-	-
3	Майно, у тому числi 	-	-
4	Нерухомiсть	-	-
5	цiннi папери	-	-
6	Цiннi папери, що випускаються державою	-	-
7	РАЗОМ	20 000,00	-
 
Статутний капiтал на 31.12.2018р. ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" в розмiрi 20 000 000,00 (десять один мiльйонiв) гривень затверджений протоколом №8 вiд 24.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Статутний капiтал сформований грошовими коштами. 
 
        Статутний капiтал "Товариства" станом на 31.12.2018 року сформовано та сплачено повнiстю в обсязi.
В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх звiтних перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем, створення потужної iнфраструктури Товариства.
Фондiв та резервiв, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звiтному перiодi не створювало та не використовувало. 

Капiтал у дооцiнках
В Товариствi капiтал у дооцiнках облiковувався i вiдображається в рядку 1405 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р.-15168 тис.грн.

Додатковий капiтал
В Товариствi додатковий капiтал не облiковувався i не вiдображається в рядку 1410 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. 
Емiсiйний дохiд
В Товариствi емiсiйний дохiд не облiковувався i не вiдображається в рядку 1411 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р.



Резервний капiтал
В Товариствi резервний капiтал на 31.12.2018р. становить 526 тис.грн. рядок 1415 Звiту про фiнансовий стан.

Неоплачений та вилучений капiтал
В Товариствi вилучений  капiтал та неоплачений капiтал вiдображається в рядку 1425 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. вiдсутнiй.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2018р. Товариство має непокритий збиток у сумi 13947 тис.грн., який вiдображений в рядку 1420 Звiту про фiнансовий стан.

Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу вiдповiдає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського облiку в Українi, власний капiтал Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк вiрно.

На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  станом на 31 грудня 2018 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
	
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства 
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського звiту (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi - наведено достовiрно.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки").
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад та структуру фiнансових iнвестицiй
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервнiсть дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2018 року свiдчить про стабiльнiсть i платоспроможнiсть Товариства. 
Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає. 
За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 12 мiсяцiв.



Фiнансовi iнвестицiї
На кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2018р., Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у сумi 6481,0 тис.грн. 
Таблиця 5
Види довгострокових фiнансових iнвестицiй	Станом на 31.12.2018
 акцiї українських емiтентiв 	6 481
Всього	6 481

Станом на 31.12.2018 року   на балансi Товариства  облiковуються   довгостроковi фiнансовi iнвестицii ( iншi фiнансовi iнвестицiї)  на  суму  6 481 тис. якi представленi виключно акцiями українських емiтентiв.   Фiнансовi iнвестицiї  на суму   2 900 тис. грн. облiковуються   за iсторичною собiвартiстю, фiнансовi iнвестицiї на суму 3 581 тис. грн.  облiковуються за  номiнальною вартiстю. Вказанi акцiї не перебувають в бiржовому списку.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi за припущеннями Товариства є собiвартiсть. Так як наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, а також iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, тому, собiвартiсть, яка є справедливою вартiстю при первiсному визнанню, є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Iнформацiя щодо iншої фiнансова звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї
 Розкриття iнформацiї щодо визнання, класифiкацiї активiв та зобов'язань 
	ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" за перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цiлком правильнi та об?рунтованi принципи визнання, здiйснення класифiкацiї активiв та зобов'язань в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв та зобов'язань  вiдбувалася вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2018р. всiх видiв активiв та зобов'язань шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу та пасиву балансу та дає змогу визначити, що iнвентаризацiя (Наказ № IН-18 вiд 15.11.2018р.) проведена згiдно Iнструкцiї про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань (вiд 02.09.2014  № 879 (зi змiнами i доповненнями).
ДОВIДКА
про фiнансовий стан ПРАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  станом 31.12.2018р.
Таблиця 6
Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства
Показники	Станом на 01.01.2018р.	Станом на 31.12.2018р.
	тис.  грн.	% до валюти балансу	тис.  грн	% до валюти балансу
1	2	3	4	5
1.Основнi засоби та iншi  необоротнi  активи	20398	100	22197	100
 
              в тому числi:				
 - основнi засоби (балансова вартiсть)
1	0	15668	70,6
- iнвестицiйна нерухомiсть 	-	-	-	
-  довгостроковi фiнансовi iнвестицiї	-	-	-	-
-  нематерiальнi активи 	48	0,2	48	0,2
-  незавершене будiвництво	-	-	-	
-  iншi фiнансовi iнвестицiї	20349	99,8	6481	29,2
- довгострокова дебiторська заборгованiсть	-	-	-	-
- вiдстроченi податковi активи	-	-	-	
- iншi необоротнi активи	-	-	-	-
 2.Оборотнi активи,	8	0	5	0
                в тому числi:		-		
-     запаси i витрати	-	-	-	-
-     дебiтори	4	0	-	-
 
Продовження табл.6 
1	2	3	4	5
-     грошовi кошти	4	0	5	0
 -     iншi оборотнi активи
-	-	-	-
-     поточнi фiнансовi iнвестицiї	-		-	-
-     витрати майбутнiх перiодiв	-	-	-	
-     частка перестраховикiв у страхових резервах	-	-	-	-
-     iншi оборотнi активи	-	-	-	-
          РАЗОМ	20 406	100	22 202	100

Таблиця 7
Аналiз загальної оцiнки стану пасивiв Товариства
 
Показники	Станом на 01.01.2018р.	Станом на 31.12.2018р.
	тис.  грн.	% до валюти балансу	тис.  грн.	% до валюти балансу
1	2	3	4	5
1.Власний капiтал,	20406	100	21747	98
              в тому числi:				
 
-	зареєстрований (пайовий) капiтал	20 000	98	20 000	90,1
-	капiтал у дооцiнках 	-	-	-	-
-	додатковий капiтал	-	-	15168	68,3
-	резервний капiтал	528	2,6	526	2,4
-    нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)	(122)	(0,6)	(13 947)	(62,8)
-     неоплачений капiтал	-	-	-	-
-     вилучений капiтал				
2.Позиковi кошти,	-	-	455	2
              в тому числi:	-	-	-	-
- страховi резерви 				
-  вiдстроченi податковi зобов'язання 	-	-	-	-
- поточнi зобов'язання	-	-	455	2
- доходи майбутнiх перiодiв			-	-
                        РАЗОМ	20 406	100	22 202	100

Оцiнка справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства
Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за справедливою вартiстю. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ?рунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнки в основному включають:
- Знецiнення основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" - Товариство переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв ( в основному основних засобiв) для визначення ознак знецiнення
- Термiн корисного використання основних засобiв - Товариство визначає строки корисного використання не рiдше нiж 1 раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та якщо очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
- Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть - Товариство  визначає створює чи не створює резерв пiд сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Таблиця 8
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	
Методики оцiнювання	Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)	
Вихiднi данi
1	2	3	4
Грошовi кошти та їх еквiваленти	Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi	Ринковий	Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання)	Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв	Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)	Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Iнструменти капiталу	Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.	Ринковий, витратний	Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Основнi засоби	Первiсна оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.	Ринковий, дохiдний, витратний	Ринкова цiна на об'єкти основних засобiв, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть	Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.	Дохiдний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання	Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення	Витратний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових активiв є предметом судження, що ?рунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал.
Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Аудитор 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.
Вартiсть чистих активiв
На пiдставi даних балансу ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" станом на 31.12.2018р. вiдповiдно до вимог провадження фiнансової дiяльностi, аудитором розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу.
Розрахунок вартостi чистих активiв ПРАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  станом на 31.12.2018р.
Таблиця 9 
№п/п	Змiст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)
1	2	3	4
1	Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
 
1.1	Необоротнi активи
	Нематерiальнi  активи 	1000	48
	Незавершенi капiтальнi iнвестицiї	1005	-
	Основнi засоби (залишкова вартiсть)	1010	15668
	Iнвестицiйна нерухомiсть	1015	-
	Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї	1035	-
 
	Довгострокова дебiторська заборгованiсть	1040	-
	Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати	1060	-
	Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах	1065	-
Всього	22197
1.2	Оборотнi активи
	Запаси	1100	-
	Дебiторська заборгованiсть	1125,1130,1135, 1140,1145, 1155	-
	Поточнi фiнансовi iнвестицiї	1160	-
	Грошовi кошти	1165;1166,1167	5
	Витрати майбутнiх перiодiв	1170	-
	Резервах збиткiв або резервах належних виплат	1182	-
	Резервах незароблених премiй	1183	-
	Iншi оборотнi активи	1190	-
Всього	5
Разом активи	22202
2	Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1	Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
	Iншi довгостроковi зобов'язання  	1515	-
 
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу	1520	-
	Стразовi резерви	1530	-
	Резерв збиткiв або резерв належних виплат	1532	-
	Резерв незароблених премiй	1533	-
 Всього
-
3	Поточнi зобов'язання i забезпечення	
 
3.1	Короткостроковi кредити банкiв	1600	-
	Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 	1610	-
	Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	1615	-
	Поточнi зобов'язання за розрахунками:		-
	- з бюджетом	1620	10
	- зi страхування	1625	-
	- з оплати працi	1630	-
	-	за одержаними авансами	1635	-
 
	- iз внутрiшнiх розрахункiв	1645	-
	Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	1650	-
	Поточнi забезпечення	1660	-
	Iншi поточнi зобов'язання 	1690	445
Всього	455
Разом зобов'язання 	455
Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою: 
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (22202)-(455) =21747 тис. грн. 
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" на 1747 тис. грн (21747-20000). 
За 2018 рiк Товариством отримано доходiв у сумi 827 тис.  грн., якi складаються з чистих зароблених страхових премiй - 5 тис.грн., iншого операцiйного доходу - 822 тис.  грн., iнших фiнансовi доходи - 0тис.грн., iнших  доходи - 0тис.грн
Витрати Товариства за 2018 рiк складають 784 тис.  грн. 
Основними складовими витрат є адмiнiстративнi витрати - 312. грн., витрати на збут - 0тис.грн., iнших операцiйних витрат - 462тис.грн., фiнансових витрат - 0тис.  грн.., iнших витрат - 0тис.грн., витрат з податну на прибуток - 10 тис.грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2018 року Товариство має чистий прибуток у сумi 43 тис. грн.



Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi Товариства
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на пiдставi розрахункiв наступних показникiв достатностi, платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй:

Показники фiнансового стану Товариства
Таблиця 10

Показники		Норма	Станом на 01.01.2018р.	Станом на 31.12.2018р.
1	2	3	4	5
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт платоспроможностi	Кп	>0,5	1	0,98
2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi	КЛ-1	1,5-2,5	0	0,01
3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi	КЛ-2	0,7-0,8	0	0,01
4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi	КЛ-3	0,2-0,3	0	0
5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi 	КЛ-4	>0,2	0	0
2. Показники фiнансової незалежностi
1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв	КМ	>0,1	0	0
2.Забезпеченiсть власним капiталом	-	>0	8	0
3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 	ПП	не>1	1	0,98
4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi	ПФ	>1	0	0
5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi	КН	>0,5	1	0,98
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв	КIР		0	0,7
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй	КАПI	0,85-0,9	0	0
3.Коефiцiєнт iнвестування	Кiн		0	0
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi	К.рос		0	0,7
 5.Коефiцiєнт покриття балансу
К п.б.	Не<1	0	0
 6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв
К.е.вк.	Не<0,5	0	0
 7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна	К.в.ф.		2	1,98
8.Чистий оборотний капiтал		>0	8	0
9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу	К.ф.л.	Не<1	0	0,02
10.Показник заборгованостi кредиторам			0%	2%
 
11.Обiговiсть дебiторської заборгованостi			0%	0%
12.Рентабельнiсть власного капiталу		>0	0,04%	0%
 

Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть банкрутства. Високий коефiцiєнт платоспроможностi вiдображає мiнiмальний фiнансовий ризик i хорошi можливостi для залучення додаткових коштiв з боку. Якщо пiдприємство не в змозi виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх активiв, воно може бути визнане неплатоспроможним.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв.
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.
Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень виробничого потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами виробництва, i вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають короткостроковi зобов'язання.
Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать про уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i власних коштiв Товариства.
Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.

Iнформацiя щодо сформованих резервiв
Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi облiковою полiтикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"). 
У ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"   проводиться формування i розрахунок страхових резервiв у вiдповiдностi до статтi 31 Закону України "Про страхування", а також вимог  МСФЗ 4 "Страховi контракти".
Порядок визначення часток надходжень страхових платежiв та сум часток страхових платежiв, що сплачуються перестраховикам  визначається в залежностi вiд сум  надходжень страхових премiй за попереднi три квартали в такий спосiб:
- перший квартал: 80% суми надходжень першого кварталу множиться на одну четверту;
- другий квартал: 80% суми надходжень другого кварталу множиться на двi четвертих;
- третiй квартал: 80% суми надходжень третього кварталу множиться на три четвертих.
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснювався за вимогами Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Розрахунок резерву IBRN здiйснювався iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв на пiдставi: 
- реєстру вимог страхувальникiв  щодо  виплати  страхової суми або страхового вiдшкодування за перiод з 01.01.2016 по 31.12.2018.
- пояснювальних записок до звiтних даних страховика, Роздiли 3, 4 за 2016 р. -  2018 р.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась вiдповiдно до Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Мiнiтерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загальноприи?нятих актуарних методiв.
Методика перевiрки адекватностi страхових зобов'язань передбачає порiвняння розмiру сформованого технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме вартiстю майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв.
Оцiнка адекватностi страхових зобов'язань здiйснювалась на пiдставi даних страховика.
Результати перевiрки:
Резерв незароблених премiй, сформований страховиком вiдповiдно до законодавства,  становить 0.00 тис. грн.
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2018 становить 
0.00тис.грн. та не перевищує розмiр резерву, сформованого страховиком.
Сума резервiв збиткiв, сформована страховиком вiдповiдно до законодавства,  дорiвнює 0.00 тис. грн.
 	Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2018 - 0.00 тис.грн.та не перевищує розмiр суми резервiв, сформованих страховиком вiдповiдно до законодавства.

Iнформацiя щодо прострочених зобов'язань
В Товариствi вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.

Операцiї з пов'язаними сторонами
  Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Операцiя зi  зв'язаною  стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом господарювання, що звiтує (розкриває iнформацiю), та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна.
Станом на 31.12.2018 р. власниками акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй є: юридична особа, резидент України - ПрАТ "Всесвiт" (ЄДРПОУ 36291803), володiє 7 262 голосуючими акцiями, частка в статутному капiталi 36,310000 %.
Протягом 2018 р. Товариством нараховувало та сплачувало заробiтну плату директору Бабку В.Л. Сума нарахованої та сплаченої заробiтної плати Бабка В.Л.. у 2018 р. становить 58 тис. грн.. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
Протягом звiтного перiоду операцiї з юридичними особами, та акцiонерами, що виходять за межi нормальної дiяльностi Товариства не проводились. 
Операцiї, що проводились з пов'язаними особами в облiку Товариства вiдображенi вiрно. 
Аудитори не виявили операцiй з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної дiяльностi Товариства.

Iнформацiя  про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов'язань
В Товариствi непередбаченi активи та зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою вiдсутнi.
Аудиторськi оцiнки
Ризики суттєвого викривлення
   Суттєвими вважаються обставини, якi значно впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства. Як кiлькiсна характеристика таких обставин виступає рiвень суттєвостi, тобто граничне значення перекручувань бухгалтерської звiтностi, починаючи з якого не можна приймати на її основi правильнi рiшення. Попереднє судження може включати оцiнки того, що є важливим для роздiлiв балансу, звiту про прибутки i збитки i звiту про рух грошових коштiв, узятих окремо i для фiнансових звiтiв в цiлому. 
  Ми провели оцiнку суттєвостi фiнансової звiтностi за 2018 рiк та визналили рiвень суттєвостi Товариства. Порядок визначення суттєвостi регулюється стандартом 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту". 
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд шахрайством у визначеннi МСА 240 розумiються умиснi дiї, вчиненi особою або групою осiб як керiвного складу, так i рядових працiвникiв економiчного суб'єкта, а також третiми особами, якi потягли за собою перекручене подання результативних показникiв фiнансової звiтностi. До таких дiй МСА 240 вiдносить: манiпуляцiї iнформацiєю, фальсифiкацiю та змiну облiкової iнформацiї або документiв, пов'язаних з такою iнформацiєю; незаконне привласнення активiв; приховування або невключення певної iнформацiї як до облiкових регiстрiв, так i до первинних документiв; вiдображення в облiкових регiстрах неiснуючих операцiй; неправильне застосування облiкової полiтики.
При формуваннi фiнансової звiтностi виникають помилки тобто ненавмиснi перекручування. До перекручувань МСА 240 вiдносить: математичнi помилки або одрукiвки в облiкових записах, даних бухгалтерського облiку; ненавмисне пропускання фактiв або невiрну їх iнтерпретацiю; неправильне застосування облiкової полiтики (внаслiдок нерозумiння). Шахрайство в облiку, зокрема - бухгалтерському, може мати мiсце у будь-яких документах: як у первинних, так i у документах та даних синтетичного, аналiтичного, управлiнського, iнших видiв облiку, даних бухгалтерського балансу (фальсифiкацiя та приховування), звiтностi тощо.
Щодо даних фiнансової звiтностi шахрайство дiлиться на фальсифiкацiю та приховування звiтностi. Фальсифiкацiя звiтностi зазвичай буває пов'язана з пiдмiною показникiв та створенням у такому випадку оманливої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства, якiснi результати його дiяльностi.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" визначається Загальними зборами, а загальне керiвництво управлiнням ризикiв здiйснює директор.
Страхова дiяльнiсть передбачає передачу ризику вiд страхувальника страховиковi й наступне управлiння цим ризиком. Товариством запроваджено систему управлiння ризиками та  затверджено Положення про Систему управлiння ризиками дiяльностi з надання фiнансових послуг (Наказ № 01-СУР-2017 вiд 01.07.2014р.)    
     Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
  Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
  Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"	лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"	лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
"	лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
"	лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
 Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
  Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
   Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
   Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
  Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. 
За результатами 2018 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу ризикiв за 2018 рiк викладено в:
-	Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування Товариства станом на 31.12.2018р.;
-	Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018р.
Результат проведеного стрес-тестування:
Проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 0.9 тис.грн. 
- Величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 18.1%, щo приймається компанiєю як допустима.
- Тестованi стресовi подiї зменшують нетто-активи до рiвня 17782.0 тис.грн., що вважається прийнятним.
Заходи щодо зменшення впливу ризикiв:
Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками. 
Фiнансова позицiя Товариства дуже стiйка до можливого негативного впливу ризикiв. Успiшне проходження стрес-тестування свiдчить про вiдсутнiсть потреби у позапланових заходах щодо зменшення впливу запропонованих вище ризикiв. Разом iз тим, Товариство на постiйнiй основi здiйснює монiторинг впливу цих та iнших ризикiв на платоспроможнiсть, вживає профiлактичних заходiв, якi передбаченi Стратегiєю з управлiння ризиками.
Результати стрес тестування надаються разом iз рiчною звiтнiстю.
  Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу. 
Керiвництво Товариства здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу.
           Станом на 31.12.2018 року  власний капiтал Товариства становить   21 747  тис.грн.
Протягом усього аудиту ми зберiгали професiйний скептицизм та не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.


Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
   Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки стану корпоративного управлiння. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування.
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ"  представлена окремою посадовою особою - аудитором, який пiдпорядковується Наглядовi радi Товариства та звiтує перед ними. Вiдповiдно до Протоколу №03/14 вiд 20.08.2014 року затверджено "Положення про службу внутрiшнього аудиту ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" . Аудитором надавався звiт за 2018 рiк Наглядовiй радi Товариства. Недолiки й порушення не виявлено. Конфлiкт iнтересiв при виконаннi обов'язкiв внутрiшнього аудитора вiдсутнiй. 
Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фiнансових активiв, якi або були простроченi, або знецiнилися, кредитiв, як одержаних так i наданих, i, вiдповiдно, будь-яких застав та iнших форм забезпечення.

Висновок. Фiнансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має лiквiдний баланс, ступiнь ризику - середнiй, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, окрiм погiршення економiчного стану в країнi. 
За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Не отримано аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв'язку з iнформацiєю, що розкривається Товариством. 
Подiї пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi на дату проведення аудиту вiдсутнi.

На думку аудитора, ПрАТ "СА "МЕРКУРIЙ" дотримується вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

IНШI ЕЛЕМЕНТИ
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв	"Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код ЄДРПОУ	23504528
Реєстрацiйнi данi	Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 20.09.1995р.
Мiсцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310.
Фактичне мiсце розташування	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43.
Юридична особа дiє на пiдставi:
	o	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.;
o	Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
o	Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
o	Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;
o	Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.; 
o	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.
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту	Наглядова рада Товариства
Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi	18 лютого 2019 року
Загальна тривалiсть виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень	З 01 березня 2013 року по 26 березня 2019 року
Дата початку проведення аудиту	01 березня 2019 року
Дата закiнчення проведення аудиту	26 березня 2019 року
Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi	Договору №19/03/19 вiд  01 березня 2019 року.
Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi	- Морозова Iрина Миколаївна, сертифiкат №007428, виданий рiшенням Аудиторської палати України №342/3 вiд 31 березня 2017 року з термiном дiї до 31 березня 2022 року.
Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi: 	- Семенихiна Наталiя Iванiвна, сертифiкат №007147, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013 року з термiном дiї до 26 грудня 2018 року;
-  Святченко Вiталiй Вiталiйович

Додатки

o	пiдтверджений Аудитором Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства  станом на 31 грудня 2018 року;
o	пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Товариства за 2018 рiк;
o	пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Товариства  за 2018 рiк;
o	пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал Товариства   за 2018 рiк;
o	пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018рiк;
o	пiдтвердженi Аудитором Звiт керiвництва за 2018 рiк;
o	пiдтвердженi Аудитором Чистi активи за 2018 рiк.

Ключовий партнер                       ____________________I.М.Морозова
          (Сертифiкат аудитора №007428 вiд 31.03.2017р.
           Рiшенням АПУ №342/3 вiд 31 березня 2017 р.)

Директор аудиторської фiрми
ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Мiла -аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська 
         (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., 
            Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
          Дата видачi аудиторського звiту: 26 березня  2019р.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Управлiнський персонал ПРАТ "СА "Меркурiй"  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.



