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1.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Аудитори ТОВ АФ «КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» провели аудит фінансової
звітності ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», надалі – Товариство, станом
на 31 грудня 2015 року у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА),
прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122/2 в якості
Національних стандартів аудиту.
Ця фінансова звітність була підготовлена та складена відповідно до облікових політик,
що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність,
що додається до аудиторського звіту, складається з балансу (звіту про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2015 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за
2015 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, звіту про власний
капітал за 2015 рік, а також приміток до цієї фінансової звітності та стислого викладу
суттєвих принципів облікової політики, надалі - фінансова звітність за МСФЗ.
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
19411125
Код за ЄДРПОУ:
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 33-37
Юридична адреса
22 вересня 1994р.
Дата державної реєстрації:
Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
Орган, що видав свідоцтво
16 березня 2011р. № 1 074 107 0033 005568
Дата внесення змін до
установчих документів
Свідоцтво про реєстрацію Реєстраційний № 11100978 від 21.08.2004р.
фінансової установи
Повна назва:

Основні види діяльності Товариства:
Основні види діяльності 65.12 Інші види діяльності, крім страхування життя
65.20 Перестрахування
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
Ліцензії, що видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг:
№ ліцензії,
Види страхування
Термін дії ліцензії
серія, дата
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видачі
серія АВ
№ 584334
серія АВ
№ 584138
серія АВ
№ 584147
серія АВ
№ 584128
серія АВ №
584129
серія АВ
№ 584133
серія АВ
№ 584141

серія АВ
№ 584125
серія АВ
№ 584124
серія АВ
№ 584132
серія АВ
№ 584136
серія АВ
№ 584130
серія АВ
№ 584139
серія АВ
№ 584126
серія АВ
№ 584140
серія АВ
№ 584148

У формі добровільного
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування фінансових ризиків
Страхування залізничного транспорту
Страхування здоров’я на випадок хвороби
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров’я)
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності
власників
наземного
транспорту,
відповідальності
власників
повітряного
транспорту, відповідальності власників водного
транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника)
Страхування відповідальності власників водного
транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника)
Страхування
цивільної
відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
Страхування
майна
(крім
залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту),
вантажів
та
багажу
(вантажобагажу))
Страхування
вантажів
та
багажу
(вантажобагажу)
Страхування
кредитів
(у
тому
числі
відповідальності позичальника за непогашення
кредиту)
Страхування від нещасних випадків
страхування водного транспорту (морського
внутрішнього
та
інших
видів
водного
транспорту)
У формі обов’язкового

Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
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

з 29.12.2007р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 13.02.2007р.
безстроковий
з 13.02.2007р.
безстроковий
з 13.02.2007р.
безстроковий
з 11.03.2010р.
безстроковий
з 13.02.2007р.
безстроковий

з 13.02.2007р.
безстроковий
З 03.12.2009р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 13.02.2007р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий
з 21.03.2006р.
безстроковий
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серія АВ
№ 584151
серія АВ
№ 584143

серія АВ
№ 584149
серія АВ
№ 584134
серія АГ
№ 584812
серія АЕ
№ 198698
серія АЕ
№ 198699
Серія АЕ
№ 522573
серія АВ
№ 584145

серія АВ
№ 584135

до
аварій
екологічного
та
санітарноепідеміологічного характеру
Страхування
відповідальності
суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів
Особисте страхування працівників відомчої
(крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного
бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд)
Страхування
цивільної
відповідальності
оператора ядерної установки за ядерну шкоду,
яка може бути заподіяна в наслідок ядерного
інциденту.
Медичне страхування

з 12.07.2005р.
безстроковий
з 22.03.2007р.
безстроковий

З 07.09.2006р.
безстроковий
з 05.03.2009р.
безстроковий
з 20.01.2011р.
безстроковий
з 30.04.2013р.
безстроковий

Страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів
Страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового
знищення,
випадкового
пошкодження або псування
Страхування ризику невиплати гравцям призів у
з 30.04.2013р.
разі неплатоспроможності та/або банкрутства
безстроковий
оператора державних лотерей
Страхування майнових ризиків при промисловій
З 22.07.2014р.
розробці родовищ нафти і газу у випадках,
безстроковий
передбачених Законом України «Про нафту і
газ»
Обов'язкове державне страхування спортсменів з 14.08.2008 до дати
вищих категорій
прийняття закону з
урегулювання питань
заміни обов'язкового
державного страхування
на безпосереднє
здійснення
компенсаційної виплати з
державного бюджету
головними
розпорядниками
бюджетних коштів за
цільовими платежами за
місцем роботи потерпілих
Обов'язкове державне страхування посадових з 14.08.2008 до дати
осіб інспекцій державного архітектурно- прийняття закону з
будівельного контролю
урегулювання питань
заміни обов'язкового
державного страхування
на безпосереднє
здійснення
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серія АВ
№ 584146

Державне обов'язкове страхування життя і
здоров’я суддів

серія АВ
№ 584144

Державне обов’язкове страхування службових
осіб державних органів у справах захисту прав
споживачів

серія АВ
№ 584142

Обов'язкове державне особисте страхування
посадових осіб органів державної податкової
служби

серія АВ
№ 584127

Обов'язкове державне страхування державних
виконавців

серія АВ
№ 584131

Обов'язкове державне страхування працівників
державної лісової охорони

компенсаційної виплати з
державного бюджету
головними
розпорядниками
бюджетних коштів за
цільовими платежами за
місцем роботи потерпілих
з 14.08.2008 до
23.06.2015р. згідно
Розпорядження № 1427
від 23.06.2015р.
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
з 14.08.2008 до
23.06.2015р. згідно
Розпорядження № 1427
від 23.06.2015р.
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
з 14.08.2008 до
23.06.2015р. згідно
Розпорядження № 1427
від 23.06.2015р.
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
з 14.08.2008 до
23.06.2015р. згідно
Розпорядження № 1427
від 23.06.2015р.
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
з 14.08.2008 до
23.06.2015р. згідно
Розпорядження № 1427
від 23.06.2015р.
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

Товариство має 17 відокремлених підрозділів:
№
Код за
Найменування
Адреса
з/п
ЄДРПОУ
1 Київська дирекція
26052299 01044, м. Київ, вул. Горького, 9, оф.2

4

2
3
4
5
6

Одеська регіональна дирекція
Кіровоградська дирекція
Запорізька дирекція
Полтавська дирекція
Білоцерківська районна філія

26044455
26069710
26073373
26090147
20627480

7
8
9
10
11

Кримська дирекція
Львівська дирекція
Друга Київська філія
Харківська дирекція
Дніпропетровська регіональна
дирекція
Сімферопольська дирекція
Херсонська дирекція
Луганська дирекція
Донецька дирекція
Філія "Сумська дирекція"
Івано-Франківська філія

26102005
26231553
26195751
25849860
34298409

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 15-А
у стадії реорганізації
у стадії реорганізації
36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27
09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава
Мудрого,17
у стадії реорганізації
79026, м. Львів, вул. акад. Лазаренка, 4
у стадії реорганізації
у стадії реорганізації
у стадії реорганізації

33696298
33447446
35467129
35467113
35830667
25925880

у стадії реорганізації
73025, м. Херсон, вул. Карла Маркса, 98/6
у стадії реорганізації
у стадії реорганізації
40035, м. Суми, вул. Черепіна, 26
у стадії реорганізації

12
13
14
15
16
17

Акціонери Товариства - юридичні та фізичні особи:
Назва
Частка в
Код за
Місцезнаходження
Статутному
ЄДРПОУ
капіталі
або ДРФО
Агропромисловий
0,0482%
30334626
07540, Київська обл. с. Березань, вул.
концерн «Колос»
Фрунзе, 31
Descriptum
7,4284%
109379
Mitsis Building 1, 1-st floor, off.4.Eleftherias
Management Limited,
Square, P.O. Box 21294 1505, м. Нікосія,
Кіпр
(NIKOSIA), Кіпр
Ланівет Інвестментс
92,3481%
143156
Кіпр, Nicosia Agiou Paviou, 15, Ledra
Лімітед, Кіпр
House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia.
Cyprus
Рішняк Валентина
0,0533%
1791418724 01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 6 кв.14
Михайлівна
Боровик Олександр
0,0533%
1420318133 16212, Чернігівська обл. Конотопський
Григорович
район, с. Свердловка, вул. Зарічна, 16
Пронько Олександр
0,0666%
2859214835 04212, м. Київ, вул. Тимошенко, 7, кв.136
Станіславович
Пальонко Марина
0,0021%
2666006066 02068, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24Юріївна
А, кв.25
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТОВАРИСТВА
ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання цієї
фінансової звітності відповідно до облікових політик, що базуються на вимогах
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Управлінський персонал Товариства також несе відповідальність за первинні документи,
надані для перевірки, та за такий внутрішній контоль, який він визначає потрібним для того,
щоб забеспечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
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представлення фінансової звітності, вибір та застосування відповідної облікової політики, а
також облікових оцінок, які відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування
й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання управлінським персоналом Товариства
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Товариства, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
5. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ АУДИТОРІВ ЩОДО
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
На нашу думку, фінансова звітність за МСФЗ станом на 31 грудня 2015 року ПрАТ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, відповідно до облікових політик, що базуються на вимогах Міжнародних
стандартів фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо
стандартів та тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, фінансовий стан та
платоспроможність ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» станом на 31 грудня
2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.
Аудиторську перевірку здійснено аудиторами ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» на підставі договору № 501 від 01 квітня 2014р.
Період перевірки з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. Перевірка здійснювалась з 24.03.2016р. по
11.04.2016р.
Аудиторська фірма діє на підставі:

Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2128
від 18 травня 2001р., термін чинності Свідоцтва продовжено до 28 квітня 2016р. згідно
Рішення АПУ від 28 квітня 2011р. № 230/1;

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості видане на підставі
Рішення аудиторської палати України №0355 від 30 травня 2013 року №271/8;

Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер 0116 від
27.02.2014р., строк дії свідоцтва до 28.04.2016р. відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 27.02.2014р. №551.
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Сертифіката аудитора Гаркуші В.В., № 006439 від 02 червня 1999р., виданого
на підставі рішення АПУ №78 від 02 червня1999р., термін чинності сертифіката продовжено
до 02 червня 2018р. згідно рішення АПУ від 30 травня 2013р. №271/2.
Місцезнаходження аудиторської фірми: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7Б офіс 33, тел. (044) 569 10 60, факс (044) 569 10 61.

Директор
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА»
Гаркуша В.В.
12 квітня 2016 р.
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