ВІЗИТНА КАРТКА
Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий альянс».
Скорочена назва: ПрАТ «Європейський страховий альянс».

Дата створення: 22 вересня 1994 року.
Статутний капітал: 55 000 000 грн.
Розгалужена мережа структурних підрозділів в Україні.
Членство в організаціях:


Моторне (транспортне) страхове бюро України.



Ядерний страховий пул України.



Національна організація роздрібної торгівлі.



Учасник Угоди про пряме врегулювання збитків з прямого врегулювання збитків
за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
автовласників.
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Воронянська
Марина Вікторівна
Голова Правління
Вєннікова
Ірина Анатоліївна

ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

Член Правління
Заступник Голови Правління
Дмитрієва
Людмила Фоківна

Член Правління
Головний бухгалтер,
Директор департаменту бухгалтерського
обліку та звітності
Кашура
Кирил Сергійович
Член Правління
Директор Дирекції партнерських продажів

ЛІЦЕНЗІЇ
Добровільні види страхування
Серія АВ № 584124 від 03.12.2009
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

Серія АВ № 584125 від 13.02.2007
Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

Серія АВ № 584126 від 13.02.2007
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту)

Серія АВ № 584130 від 22.03.2007
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення
кредиту)

Серія АВ № 584132 від 22.03.2007

Серія АВ № 584147 від 13.02.2007
Страхування фінансових ризиків

Серія АВ № 584128 від 13.02.2007
Страхування залізничного транспорту

Серія АВ № 584129 від 13.02.2007
Страхування здоров’я на випадок хвороби

Серія АВ № 584141 від 13.02.2007

Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу))

Страхування
відповідальності
перед
третіми
особами
(крім
цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

Серія АВ № 584133 від 11.03.2010

Серія АВ № 584139 від 22.03.2007

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Страхування від нещасних випадків

Серія АВ № 584136 від 22.03.2007

Серія АВ № 584138 від 22.03.2007

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Серія АЕ № 641761 від 19.02.2015

Серія АВ № 584334 від 29.12.2007

Страхування сільськогосподарської продукції

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

ЛІЦЕНЗІЇ
Обов’язкові види страхування
Серія АВ № 584134 від 05.03.2009

Серія АВ № 584140 від 22.03.2007

Медичне страхування

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Серія АВ № 584148 від 21.03.2006
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру

Серія АВ № 584143 від 22.03.2007
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Серія АВ № 584135 від 14.08.2008

Серія АВ № 584151 від12.07.2005

Обов'язкове державне страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Серія АВ № 584149 від 07.09.2006

Серія АЕ № 522573 від 22.07.2014

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну
шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок ядерного інциденту

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у
випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»

Серія АВ № 584145 від 14.08.2008

Серія АГ № 584812 від 20.01.2011

Обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів

Розпорядження № 3036 від 08.12.2015

Серія АЕ № 198698 від 30.04.2013

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного
нотаріуса

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування

Розпорядження № 1769 від 21.07.2015

Серія АЕ № 198699 від 30.04.2013

Обов'язкове особисте страхування медичних и фармацевтичних працівників
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини під час виконання ними службових обов'язків

Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або
банкрутства оператора державних лотерей

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2017 РОКУ
• ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ ПРО ПРЯМЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ
З лютого 2017 року ПрАТ «Європейський страховий альянс» запрацював механізм прямого врегулювання збитків за договорами
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ, «автоцивілка»).
Згідно з принципом прямого врегулювання, власники автоцивілки мають змогу звернутись за відшкодуванням безпосередньо до свого
страховика, з яким уклали договір страхування, а не лише до тієї компанії, поліс якої надав винуватець ДТП.
• ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
2017 рік став для Компанії перехідним у галузі інформаційних технологій. У березні 2017 року введено в експлуатацію єдину систему
обліку для агентської мережі. Систему централізації даних компанії об’єднано у єдину інфраструктуру.
• ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЙТИНГУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА РІВНІ uaAА
Національне рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг надійності ПрАТ «Європейський страховий альянс»
на рівні uaAА – дуже висока фінансова стійкість порівняно з іншими українськими страховими компаніями.
• УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ З КАСКО ТА ОСЦПВ
Стандартизовано процеси врегулювання збитків, впроваджено механізм віддаленого врегулювання збитків на СТО-партнерах, вжито
заходів щодо скорочення строків врегулювання збитків з ОСЦПВ.
• УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО МЕДИЧНОГО АСИСТАНСЬКОГО ЦЕНТРУ
Модернізовано ІТ-платформу власного цілодобового медичного асистансу. Обладнано сучасні робочі місця для працівників call-центру.
Проведено навчальні тренінги для лікарів -координаторів з метою підтримки культури обслуговування на найвищому рівні.
• ПІДВИЩЕННЯ ВІДСОТКУ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ
Модернізовано сервіси клієнтської підтримки для швидкої та зручної комунікації з постійними клієнтами, що дозволяє підтримувати
високий рівень пролонгації укладених раніше договорів страхування.

• ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Розпочато процес оптимізації регіональної мережі ПрАТ «Європейський страховий альянс» з метою підвищення її ефективності.
• НОВА ОБЛІГАТОРНА ПРОГРАМА ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
У квітні 2017 року в ПрАТ «Європейський страховий альянс» почала діяти нова облігаторна програма перестрахування на базі ризикового
ексцедента збитку. Договір укладено з компанією Hannover Ruck SE, Germany, з рейтингом A+ (Superior), присвоєним рейтинговим
агентством A.M.Best. Згідно з його умовами, покриваються всі збитки за договорами страхування або факультативного перестрахування
майна, інженерних, вантажних ризиків, відповідальності та КАСКО.

СИСТЕМА ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У 2017 РОЦІ

ОБЛІГАТОРНІ ПРОГРАМИ:

1. Облігаторний договір
перестрахування майна від
вогневих ризиків на базі
ексцедента збитку з компанією
Hannover Ruck SE (Німеччина),
рейтинг А+(Superior)

2. Облігаторний договір
перестрахування вантажів
на базі ексцедента збитку з
компанією Hannover Ruck SE
(Німеччина), рейтинг А+(Superior)

3. Облігаторний договір
перестрахування транспорту
на базі ексцедента збитку з
компанією Hannover Ruck SE
(Німеччина), рейтинг А+(Superior)

Ємність договору – 95 000 000,00 грн.

Ємність договору – 20 000 000,00 грн.

Ємність договору – 3 600 000 грн. по
кожному об’єкту страхування.

ПАРТНЕРИ З ПЕРЕСТРАХУВАННЯ:

Hannover Ruck SE, (Німеччина), рейтинг A.M.Best - A+ (Superior)
SCOR (Франція), рейтинг A.M.Best - A,
Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. (Польща), рейтинг A.M.Best – A- (Excellent),
Partner Re (Швейцарія), рейтинг S&P – A+.

МИ – ПЛАТИМО
• 30 000 ЄВРО ЗА ПОРЯТУНОК ЖИТТЯ ТУРИСТА
Страховий випадок з власником міжнародного договору туристичного страхування
від «Європейського страхового альянсу» відбувся на південно-східному узбережжі
Кіпру. Юнак вирішив зайнятись дайвінгом, щоб насолодитись красою підводного
світу, але піднявшись на човен після занурення з аквалангом, відчув нудоту,
головний біль, а згодом - відмову роботи кінцівок. В лікарні поставили діагноз
«кесонна хвороба». Щоб врятувати життя, було проведено три курси лікування у
барокамері. На це знадобилась вся страхова сума, яка передбачена полісом. За
цим випадком «Європейський страховий альянс» сплатив максимальну суму
компенсації - гривневий еквівалент 30 000 євро (що склало майже 850 000 грн).

• Понад 256 тис. грн за ремонт RENAULT DUSTER
Швидкість у поєднанні з мокрою дорогою – небезпечні речі. Водієві RENAULT
DUSTER, що рухався на великій швидкості, не вдалося справитись з керуванням на
мокрій ділянці дорожнього покриття, транспортний засіб вилетів з проїжджої частини
та врізався в дерево. На щастя, обійшлось без постраждалих. А от автомобіль
зазнав значних ушкоджень. Добре, що його власник мав договір страхування каско.
«Європейський страховий альянс» перерахував на СТО за ремонт застрахованої
машини 256 847,45 гривень.

• Понад 291 тис. гривень за ремонт VOLKSWAGEN JETTA
Сучасний автомобіль дозволяє розвинути велику швидкість, але разом з цим
збільшується і ризик настання ДТП. З застрахованим автомобілем VOLKSWAGEN
JETTA аварія трапилась через порушення швидкісного режиму. Водій, не
впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на автомобіль DAEWOO MATIZ, що
рухався в попутному напрямку. Від удару автомобілі викинуло з проїжджої частини
на праве узбіччя.
Обидві машини отримали значні механічні ушкодження, на щастя, обійшлось без
людських жертв. Ремонт застрахованого автомобіля VOLKSWAGEN JETTA було
визнано економічно необґрунтованим (повна конструктивна загибель).
За цим випадком ПрАТ «Європейський страховий альянс» перерахувало на рахунок
клієнта страхове відшкодування за договором КАСКО у сумі 291 906 грн.

• Понад 145 тисяч гривень за ремонт автомобіля SKODA OCTAVIA
При перетині перехрестя припустився помилки водій застрахованого в ПрАТ «Європейський страховий альянс» автомобіля SKODA OCTAVIA. На мить втративши
увагу, він не пропустив Volkswagen Polo, який рухався по головній дорозі. В
результаті зіткнення транспортний засіб зазнав значних ушкоджень, люди не
постраждали.
За даним випадком страхове відшкодування у сумі 145 771,18 гривень було
перераховано безпосередньо на СТО для виконання ремонту, після закінчення
якого клієнт отримав відновлений транспортний засіб, при чому якість виконання
відновлювальних робіт ретельно перевірена працівниками служби врегулювання
збитків «Європейського страхового альянсу».

• Понад 464 тисячі гривень у зв’язку з викраденням INFINITI EX 35
Одного вечора, після напруженого робочого дня, наш страхувальник залишив
свій INFINITI EX 35 на узбіччі проїзної частини біля свого будинку, а коли
вийшов з дому наступного ранку - побачив, що автомобіль відсутній, а на його
місці припаркований інший. На місце події прибули працівники слідчооперативної групи районного управління Національної поліції, але встановити
місцезнаходження автомобіля так і не вдалося.
Згідно умов договору, після закінчення слідства було прийнято рішення про
виплату страхового відшкодування, яке у повному обсязі (у сумі 464 162,23
гривень) перераховано на рахунок клієнта.

• Понад 332 700 гривень за згоріле авто
Прикра подія сталась з нашим клієнтом. Серед ночі йому зателефонували
працівники поліції та повідомили про підпал його автомобіля TOYOTA CAMRY,
припаркованого біля будинку на узбіччі дороги. Добре, що власник
транспортного засобу уклав договір автострахування каско.
Вранці на місце події прибув аварійний комісар Компанії, випадок було
оформлено належним чином. Ушкодження автомобіля виявились настільки
значними, що ремонт було визнано економічно недоцільним (повна
конструктивна загибель). Страхове відшкодування в сумі 332 781,07 гривень
перераховано на рахунок страхувальника.

• Понад 217 тисяч гривень за ремонт автомобіля NISSAN
Зіткнення застрахованого NISSAN X-TRAIL з CHEVROLET ORLANDO, що
рухався попереду та загальмував перед проїздом перехрестя, відбулось через
недотримання безпечної дистанції. Внаслідок зіткнення значних ушкоджень
зазнали тільки автомобілі.
Згідно з умовами договору страхування КАСКО збитки відшкодував ПрАТ
«Європейський страховий альянс». Для виконання ремонтновідновлювальних робіт на СТО перераховано 217 749,09 гривень.

• 195,6 тисяч гривень за пошкоджений LEXUS NX 300N
Дорога іноді підносить неприємні сюрпризи. Так, водій застрахованого
автомобіля LEXUS NX 300N спокійно зупинився перед проїздом перехрестя, аж
тут його авто наздогнав MITSUBISHI PAGERO WAGON.
Після скоєного, всупереч правилам дорожнього руху, винуватець залишив місце
ДТП, але був встановлений працівниками поліції та притягнутий до
відповідальності. На щастя, пошкоджень зазнали лише автомобілі, люди в ДТП
не постраждали.
За цим випадком ПрАТ «Європейський страховий альянс» здійснило виплату
страхового відшкодування за договором каско у сумі 195 568,25 грн.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВІД МТСБУ – ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
Моторне
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА
ДІЯЛЬНОСТІ

(транспортне)

страхове

бюро України оприлюднило оцінки

діяльності страхових компаній –
членів Бюро за четвертий квартал
2017 року.

ЯКІСТЬ
ВРЕГУЛЮВАННЯ
ЗБИТКІВ

Оцінка «Європейського страхового
альянсу» - «відмінно» за усіма
показниками.

РІВЕНЬ СКАРГ ВІД
ПОТЕРПІЛИХ ТА
СТРАХУВАЛЬНИКІВ

Колір у «світлофорі» МТСБУ зелений.

ПрАТ «Європейський страховий альянс» - учасник Угоди з
прямого

врегулювання

обов’язкового

збитків

страхування

за

договорами

цивільно-правової

відповідальності автовласників (ОСЦПВ, «автоцивілка»),

яку підписали

ПРЯМЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ
за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності автовласників

18

компаній

зі

списку

членів

Моторного

(транспортного) страхового бюро України.
За рік роботи у цьому проекті ПрАТ «Європейський
страховий альянс», спільно з іншими учасниками Угоди,

взяло

участь

у

врегулюванні

143

страхових

подій,

загальна сума виплат за якими перевищила 2 100 000
гривень. В середньому строк врегулювання становив
близько 50 днів з дати ДТП, а сума компенсації за одним
страховим випадком у нашій компанії - понад 14 000

гривень.
На пряме врегулювання в Компанії припадає приблизно
10% від загальної кількості звернень, що надходять.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
БЛАГОДІЙНІСТЬ

• Участь в акції «Листи Святому Миколаю»
БФ «Альянс громадського здоров’я»
Подарунки дітям з малозабезпечених сімей.

• Участь в Акції до Дня знань
«Повний портфель» БФ «Благомай»
Портфелі для дітей-сиріт на 1 вересня.

• Участь в акції до Дня захисту дітей
БФ «Єднання спільноти»
Допомога дітям з ДЦП та НЦП.

• Участь в акції «Коробочка хоробрості»
БФ «Таблеточки».
Іграшки для онкохворих дітей.

ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНИХ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

• Спільний проект з Університетом економіки
та права «Крок» - Клуб Професіоналів.
Участь у заходах та виступи.

• Інформаційна підтримка навчального
міні-тренінга Юлія Некрасова «Ефективна
комунікація в діловій взаємодії».

• Участь в міжвузівській студентській конференції
«25 років розвитку економіки: уроки минулого,
виклики майбутнього».

• Інформаційна підтримка майстер-класу
Людмили Мельник на тему: «Як приймати
правильні рішення в бізнесі за допомогою
інструментів ТОС».

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

ДИНАМІКА СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА
ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ
в тис. грн
156 077
148 338
160 000

134 364
140 000
120 000

100 000
65 046

80 000
52 402
42 312

60 000

40 000
20 000
0

2015 р.
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Страхові премії

2017 р.

Страхові виплати

З початку 2017 року було укладено 60 857 договорів страхування.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ
за 2017 рік

4%

17%
ОСЦПВ 17%

28%

Страхування транспортних засобів
(КАСКО) 35%

Страхування майна, вантажів та
відповідальності 16%

Особисте страхування 28%

16%

35%
Інші види страхування 4%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ
за 2017 рік

2%

20%
33%

ОСЦПВ 20%

Страхування транспортних засобів
(КАСКО) 45%

Добровільне медичне страхування
(ДМС) 33%

45%

Інші види страхування 2%

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року
Актив

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи

1000

344

340

первісна вартість

1001

462

424

накопичена амортизація

1002

118

84

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

287

289

первісна вартість

1011

9692

4622

знос

1012

9405

4333

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

0

0

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

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

14035

5

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

5153

5683

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

19819

6317

I. Необоротні активи

2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

Запаси

1100

225

304

Виробничі запаси

1101

225

304

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
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими
авансами
з бюджетом

1120

0

0

1125

32426

31988

1130

8

1

1135

30

49

у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість

1136

0

0

1140

331

466

1145

0

0

1155

2437

851

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

6052

Гроші та їх еквіваленти

1165

50056

51059

Готівка

1166

83

43

Рахунки в банках

1167

49973

51016

Витрати майбутніх періодів

1170

8

8

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

12892

15087

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

5220

5575

резервах незароблених премій

1183

7672

9512

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

31484

44426

Усього за розділом II

1195

129897

150291

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

1200

0

0

Баланс

1300

149716

156608

Актив

Код рядка

1
II. Оборотні активи

2

На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

55000

55000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1809

1817

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

10842

10843

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1313

3955

Неоплачений капітал

1425

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

Інші резерви

1435

4100

4250

1495

73064

75865

Пасив

Код рядка
1

I. Власний капітал

Усього за розділом I

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

93

138

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

93

138

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

62090

62344

у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

13779

11330

резерв незароблених премій

1533

44981

46257

інші страхові резерви

1534

3330

4757

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

62183

62482

Пасив

Код рядка

1

2

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
3

4

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

1650

4919

розрахунками з бюджетом

1620

455

1334

у тому числі з податку на прибуток

1621

455

1304

розрахунками зі страхування

1625

7

9

розрахунками з оплати праці

1630

57

52

1635

8

6

1640

0

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

5872

3435

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

6420

8506

Усього за розділом IІІ

1695

14469

18261

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

149716

156608

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“У К Р А У Д И Т X X I - ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ”
(свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1574)
Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9А, тел./факс (044)483-14-34; e-mail: ukrayditХХI@ukr.net

Звіт незалежного аудитора
Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Акціонерам ПрАТ «Європейський страховий альянс»
Керівництву ПрАТ «Європейський страховий альянс»
Звіт щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс»
за 2017 рік
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Європейський страховий альянс» (код ЄДРПОУ 19411125, місцезнаходження: 04050, м. Київ,
Шевченківський район, вулиця Глибочицька, будинок 33-37, дата державної реєстрації 22
вересня 1994р. eia@com.ua), що додається та складається, з Балансу (Звіту про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2017
рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим способом) за 2017 рік та Звіту про власний капітал
за 2017 рік, Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик (далі - «фінансова звітність»).
Фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням
концептуальної основи достовірного подання в межах концептуальної основи загального
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності,
що були чинні на 31.12.2017року,
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в розділі
«Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства
«Європейський страховий альянс» на 31 грудня 2017 року та його фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ).

ОФІСИ В РЕГІОНАХ
•

Київська дирекція
Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 9, офіс 2
тел.: (044) 287-00-98

•

Білоцерківська районна філія
Адреса: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 17
тел.: (04463)53-013

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

•

Львівська дирекція
Адреса: м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, 4
тел.: (0322) 70-82-24

м. Київ, вул. Ямська 28
alliance@eia.com.ua

•

Одеська регіональна дирекція
Адреса: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, оф. 602
тел.: (048) 734-03-32

•

Сумська дирекція
Адреса: м. Суми, пр-кт М.Лушпи, 8, оф. 22
тел.: (0542) 60-70-10

•

Херсонська дирекція
Адреса: м. Херсон, вул. К.Маркса, 98/6
тел.: (0552) 42-01-63

(044) 254-63-00
0 800 500 056

