
Контрольна сума 5B960C14269EB6AE06126A9F3F4C839A49841F63

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги

до фінансової звітності»

КОДИ

27 лютого 2018

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс"
за 

ЄДРПОУ 19411125

Територія Київ
за 

КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання
за 

КОПФГ 96220

Вид економічної діяльності  Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників 98

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Х

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2017 р.

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

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

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 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 32426 31988

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 8 1

з бюджетом 1135 30 49

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 331 466

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

Адреса, телефон    04050 КИЇВ, КИЇВ 50, Глибочицька, буд.33-37  т.044 254-63-00 ,236-22-12

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи



(Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2017 р.

Пасив
Код 

рядка

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду
1 2 3 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

Усього за розділом I 1495 73064 75865

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

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

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 8 6

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 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

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитрієва Людмила Фоківна

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Голова Правління Воронянська 

Марина Вікторівна



Контрольна сума 5B960C14269EB6AE06126A9F3F4C839A49841F63

КОДИ

27 лютого 2018р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс" за ЄДРПОУ 19411125

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2     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 126931 108478

Чисті зароблені страхові премії 2010 126931 108478

Премії підписані, валова сума 2011 156077 148338

Премії, передані у перестрахування 2012 29710 28117

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1276 7908

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 1840 -3835

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 34185 33954

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 65046 52402

прибуток 2090 27700 22122

збиток 2095 0 0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1347 -2157

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1347 -2157

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 7236 5495

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

Адміністративні витрати 2130 20682 18706

Витрати на збут 2150 396 227

Інші операційні витрати 2180 4465 6395

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0

прибуток 2190 8046 132

збиток 2195 0 0

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 5872 4448

Інші доходи 2240 67656 133993

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 0 75

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0

Інші витрати 2270 73676 133600

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

прибуток 2290 7898 4898

збиток 2295 0 0

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5254 4650

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

прибуток 2350 2644 248

збиток 2355 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 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 0 0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2644 248

Дата (рік, місяць, число)

Валовий:

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Фінансовий результат до оподаткування:

Чистий фінансовий результат:

II. СУКУПНИЙ ДОХІД



за 2017 рік

Матеріальні затрати 2500 1622 1305

Витрати на оплату праці 2505 7778 5944

Відрахування на соціальні заходи 2510 1796 1348

Амортизація 2515 231 265

Інші операційні витрати 2520 14041 16466

Разом 2550 25468 25328

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5500000 5500000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5500000 5500000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,48073 0,04509

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,48073 0,04509

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Голова Правління Воронянська 

Марина Вікторівна

Дмитрієва Людмила Фоківна



Контрольна сума 5B960C14269EB6AE06126A9F3F4C839A49841F63

КОДИ

27 лютого 2018 р.

Підприємство-Приватне акціонерне товариство 

"Європейський страховий альянс" 
за ЄДРПОУ 19411125

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік

Форма №3     Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

1 2 3 4

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 124305 124436

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 194 58

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 0 0

Надходження фінансових установ від 

повернення позик
3055 0 0

Інші надходження 3095 5448 3781

Товарів (робіт, послуг) 3100 42654 35313

Праці 3105 6545 5626

Відрахувань на соціальні заходи 3110 1885 1610

Зобов'язань з податків і зборів 3115 5710 6307

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток
3116 4486 5201

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

додану вартість
3117 4 8

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів
3118 1220 1098

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0

Дата (рік, місяць, число)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Витрачання на оплату:



Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

Витрачання на оплату зобов'язань за 

страховими контрактами
3150 42409 44556

Витрачання фінансових установ на надання 

позик
3155 0 0

Інші витрачання 3190 30311 24882

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 433 9981

фінансових інвестицій 3200 40002 43000

необоротних активів 3205 267 2536

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

фінансових інвестицій 3255 35489 39677

необоротних активів 3260 152 30

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 22 14

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4606 5815

Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 39

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві
3310 0 0

Інші надходження 3340 6045 3920

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

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від отриманих:

Витрачання на придбання:

Надходження від реалізації:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Витрачання на:



Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

Інші платежі 3390 10000 96

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3955 3863

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1084 19659

Залишок коштів на початок року 3405 50056 30207

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів
3410 -81 190

Залишок коштів на кінець року 3415 51059 50056

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Голова Правління 

Воронянська Марина 

Вікторівна

Дмитрієва Людмила Фоківна



КОДИ

27 лютого 

2018 р.

19411125

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

Форма №4     Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 

рядка

Зареєстровани

й капітал

Капітал у 

дооцінках

Додатковий 

капітал

Резервний 

капітал

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток)

Неоплачений 

капітал

Вилучений 

капітал

Інші 

резерви
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 4000 55000 1809 0 10842 1313 0 0 4100 73064

Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 8 0 1 -2 0 0 0 7

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок року 4095 55000 1817 0 10843 1311 0 0 4100 73071

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2644 0 0 0 2644

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 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 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: 0

Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 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 0
Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 0

Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 0

Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 150 150

Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 2644 0 0 150 2794

Залишок на кінець року 4300 55000 1817 0 10843 3955 0 0 4250 75865

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Воронянська Марина Вікторівна

Дмитрієва Людмила Фоківна

Підприємство - Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий 

альянс"
за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)
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ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС" за 2017 рік, складеної 

у відповідності з  МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

 
 

1. Загальна інформація про Приватне акціонерне товариство "Європейський 
страховий альянс" . 

Назва організації, яка звітує: Приватне акціонерне товариство "Європейський 
страховий альянс" 

Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

Країна реєстрації: Україна 

Юридична адреса 
(місцезнаходження органа 
управління організації): 

04050,  м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37 

Країна, яка є основним місцем 
ведення бізнесу: 

Україна 

Офіційна сторінка в Інтернеті www.eia.com.ua 

 
 

1.1.  Основна діяльність. 
Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс" (далі – 

Товариство) здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку шляхом 

надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних 

осіб, на які одержано ліцензії, та здійснення фінансової діяльностів межах, визначених 

чинним законодавством та Статутом. 

 Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова 

діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

Виключними об'єктами страхування, які здійснюються Товариством, є майнові інтереси 

фізичних та юридичних осіб, пов'язані: 

- з життям, здоров'ям, працездатністю страхувальника або застрахованої особи 

(особисте страхування); 

- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); 

- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а 

також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). 

Право здійснювати страхову діяльність підтверджено ліцензіями, виданими 

Товариству Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

В звітному періоді Товариство здійснювало страхування та перестрахування згідно 

отриманих ліцензій за наступними видами страхування: 

у формі добровільного страхування: 

1. страхування від нещасних випадків; 

2. страхування здоров’я на випадок хвороби; 

3. медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

4. страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

5. страхування залізничного транспорту; 

6. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 
7. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
8. страхування майна; 
9. страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника); 
10. страхування відповідальності перед третіми особами; 
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11. страхування фінансових ризиків. 
 
 

у формі обов’язкового страхування: 
12. особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок 

інфікування вірусом імунодифіциту людини при виконанні ними службових обов"язків; 
13. особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин; 
14. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 
15. страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; 
16. страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного  інциденту; 
17. страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 

яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки; 
18. страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 

на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів, 
19. страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування, 
20. страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. 

 
             

1.2.  Акціонери (засновники). 
            Станом на 31.12. 2017 року розміщеними акціями Товариства володіли акціонери: 

Назва Частка в 
Статутному 

капіталі 

Код за 
ЄДРПОУ 

або ДРФО 

Місцезнаходження 

Агропромисловий 
концерн "Колос" 

0,0482% 30334626 07540, Київська обл. с. Березань, 
вул. Фрунзе, 31 

Descriptum 
Management Limited, 
Кіпр 

7,4284% 109379 Mitsis Building 1, 1-st floor, 
off.4.Eleftherias Square, P.O. Box 
21294 1505, м. Нікосія, (NIKOSIA), 
Кіпр 

Ланівет Інвестментс 
Лімітед, Кіпр 

92,3481% 143156 Кіпр, Nicosia Agiou Paviou, 15, 
Ledra House, Agios Andreas, P.C. 
1105, Nicosia. Cyprus 

Рішняк Валентина 
Михайлівна 

0,0533% 1791418724 01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 6 
кв.14 

Боровик Олександр 
Григорович 

0,0533% 1420318133 16212, Чернігівська обл. 
Конотопський район, с. 
Свердловка, вул. Зарічна, 16 

Пронько Олександр 
Станіславович 

0,0666% 2859214835 04212, м. Київ, вул. Тимошенко, 7, 
кв.136 

Пальонко Марина 
Юріївна 

0,0021% 2666006066 02068, м. Київ, вул. 
Срібнокільська, 24-А, кв.25 

 
 

 2. Принципи складання фінансової звітності. 
 
 2.1. Стандарти, що застосовуються. 
 Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, 

яка сформована з метою достовірного розкриття фінансового стану, фінансових 
результатівдіяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних 
потреб широкого кола користувачів при прийняті ними економічних рішень. 

У відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV (далі – Закон про бухоблік), починаючи з 01 січня 2012 
року, Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ). 
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Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО. Для складання 
фінансової звітності за МСФЗ Товариство використовує виключно МСФЗ, які опубліковані 
на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Ця фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку й 
бухгалтерської звітності, ведення і складання яких здійснюється у відповідності з 
системою регулювання бухгалтерського обліку, встановленого законодавством України, 
шляхом внесення додаткових корегувань, перегрупувань, необхідних для відображення 
фінансового стану та результатів у відповідності з вимогами МСФЗ. 

    Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 
документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Інформація, що 
міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках 
бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису на взаємопов’язаних рахунках 
бухгалтерського обліку.  

      Фінансова звітність Товариства за 2017 рік підготовлена, виходячи з припущення 
безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов"язань 
в ході звичайної господарської діяльності. 

 
2.2. Заява про відповідність. 

              Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечує достовірне подання 
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 
інформації. 

              При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами 
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать 
вимогам МСФЗ. 

Фінансова звітність об’єктивно відображає фінансовий стан, фінансові результати і 
рух грошових коштів. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань 
відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які 
необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити 
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів 
безперервності діяльності. 

Теперішній фінансовий стан Товариства і безперервна діяльність в сфері 
страхування є підставою для ствердження, що в наступному діяльність буде 
безперервною,  тобто принцип неперервності діяльності зберігається. 

 
2.3. Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової 
звітності. 

Функціональною валютою Товариства є українська гривня, яка є національною 
валютою України та найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, 
що проводяться Товариством, і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на його 
діяльність. 

Результати зовнішньоекономічної діяльності Товариства перераховуються із валюти 
здійсненої операції в українську гривню за офіційним валютним курсом, встановленим на 
дату здійснення операції. Усі курсові різниці, що виникають в процесі перерахування,  
враховуються в якості прибутку або збитку звітного періоду. 

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за 
Міжнародними стандартами фінансвої звітності. 

Всі дані фінансової звітності округлені с точністю до цілих тисяч гривень. 
 
              
 



 4 

           3.  Основні принципи облікової політики. 
 

             3.1. Основи оцінки складання фінансової звітності. 
             Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 
інших чинних МСФЗ. 

             Облікова політика Товариства відповідає основним принципам бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності: обачності, повноті висвітлення, автономності, 
послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та і витрат, 
превалювання сутності над формою, пріоритету історичної (фактичної) собівартості, 
єдиного грошового вимірника та періодичності. 

             Товариство визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов"язання, доходи, 
витрати та капітал в разі їх відповідності наступним критеріям: 

             Активи – ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, 
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 

             Зобов"язання – заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення 
якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні 
вигоди. 

             Доходи – збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді 
надходження чи збільшення корисності активів або зобов"язань, результатом чого є 
збільшення капіталу. 

             Витрати – зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді 
вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов"язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу. 

             Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 
зобов"язання оприбутковуються та обліковуються за: 

              а)  вартістю їх придбання чи виникнення – за історичною або первісною вартістю;   
              б) справедливою (ринковою) вартістю. 
              Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом 

їх переоцінки та оцінки на предмет зменшення корисності.   
              Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов"язань, доходів та 

витрат наведені в наступних примітках.         
               

3.2.  Основні засоби. 
Основні засоби оприбутковуються Товариством за первісною вартістю, 

відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої 
амортизаціі та накопичених збитків відзменшення корисності, за винятком групи основних 
засобів "Будинки, споруди", що оцінюються за переоціненою вартістю.  

Витрати, що здійснюються для підпримання об"єкта основних засобів у придатному 
для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат 
звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість.  

Первісна вартість, за якою основні засоби відображені в звіті про фінансовий стан 
на кінець звітного періоду, складає 4 622,0 тис.грн., сума нарахованої амортизації на 
кінець 2017 року складає 4 333,0 тис.грн.  

Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом на щомісячній основі. 
Строки корисного використання основних засобів встановлені таким чином: 

 

Будівлі 25 років 

Офісні меблі, приладдя і        
обладнання 

5 років 

Машини та обладнання 3 роки 

Транспортні засоби 4 роки 

Протягом 2017 року Товариство не здійснювало зміни методу амортизації. 
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи не перевищує балансова вартість 

основних засобів їх відновлювальну вартість. У разі перевищення балансової вартості 
основних засобів над їх відновлювальною вартістю Товариство зменшує балансову 
вартість основних засобів до їх відновлювальної вартості. Товариство здійснює 
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переоцінку нерухомості на підставі звітів з незалежної оцінки нерухомого майна, 
складених професійними оцінювачами на щорічній основі. Збільшення вартості основних 
засобів, що виникає в результаті переоцінки, відображається у складі власного капіталу у 
дооцінках. Зменшення балансової вартості основних засобів, що виникло в результаті 
переоцінки та компенсує попередні збільшення того самого активу, зменшують 
попередньо визнаний приріст власного капіталу у дооцінках. Усі інші зменшення 
відносяться на рахунок прибутків або збитків за звітний період.  

Амортизація переоцінених основних засобів відображається у складі прибутків або 
збитків за рік. 

Прибутки або збитки у разі вибуття, які визначаються шляхом порівняння 
надходжень з балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або збитків за рік. 

 
3.3.  Нематеріальні активи. 
Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за 

фактичними витратами на їх придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та 
збитків від знецінення. 

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його 
впровадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу. 
Амортизація нематеріальних активів проводиться за методом рівномірного нарахування 
зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у 
складі прибутку або збитку за період.  

Ліцензії на провадження страхової діяльності є активами з невизначеним строком 
використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації. 

Протягом 2017 року Товариство не змінювало методи та норми амортизації, а також 
не здійснювало переоцінку первісної вартості нематеріальних активів, та не змінювало 
термін корисного використання нематеріальних активів. 

Первісна вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на кінець 
звітного періоду складає відповідно 424,0 тис.грн. та 84,0 тис.грн. 

 
3.4. Визнання і оцінка фінансових інструментів. 
Залежно від класифікації при признанні або подальшому обліку, фінансові 

інструменти поділяються на: 
а) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та 

збиток; 
б) інвестиції, що утримуються до погашення та обліковуються за амортизованою 

вартістю; 
в) займи та дебіторську заборгованість; 
г) фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за собівартістю. 
Первісне визнання всіх інших фінансових активів і фінансових зобов"язань 

здійснюється на дату укладання угоди, в результаті якої Товариство стає стороною за 
договором, який являє собою фінансовий інструмент, за їх справедливою вартістю, а для 
фінансових активів і фінансових зобов"язань, що не відображаються за їх справедливою 
вартістю, з відображенням результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід), витрат, безпосередньо пов"язаних з придбанням або 
випуском фінансового активу чи фінансового зобов"язання. 

 Всі угоди купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставку активів у 
строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному 
ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на 
себе зобов"язання купити або продати актив. 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та депозити, пайові 
інструменти інших компаній, торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші активи до 
отримання, фіінансові інструменти, що мають або не мають біржові котирування. 

Фінансові зобов"язання включають обумовлені договорами зобов"язання надати 
грошові кошти або фінансові активи іншій компанії. 

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли Товариство втрачає 
передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або 
коли Товариство передає свої права на отримання передбачених договором потоків 
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грошових коштів за цим фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій 
стороні передають практично всі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на цей 
фінансовий актив. 

 
3.4.1. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через 

прибутки або збитки. 
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або 

збитки, представляють собою цінні папери, що придбані з основною метою продажу 
протягом короткого строку. Фінансові активи, що відображаються за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки, оцінюються первісно за  справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки через прибутки або збитки (крім акцій, які не мають котирувальної 
ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити). 

 
3.4.2. Інвестиції наявні для продажу. 

           Цінні папери, які Товариство має намір утримувати протягом невизначеного періоду 
часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або у зв"язку зі змінами 
відсоткових ставок, обмінних курсів чи курсів акцій.  
           Інвестиції в наявності для продажу первісно визнаються за справедливою вартістю, 
до якої додаються витрати на операції або собівартістю (якщо неможливо достовірно 
визначити справедливу вартість таких цінних паперів).  
           Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2017 року складаються з 
інвестицій в акції та облігації українських емітентів. Товариство не має ознак наявності 
контролю та суттєвого впливу на підприємства, акції яких обліковані станом на 31.12.2017 
року. Поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду відображені на суму 6 052,0 
тис.грн.  Справедлива вартість фінансових інвестицій, визначена Товариством з 
урахуванням біржових курсів, оприлюднених організаторами торгівлі на фондовому ринку 
станом на 31.12.2017 року.  
 
            3.4.3. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у 
готівку і які підлягають незначному ризику змін вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти 
включають готівку в касі, залишки на поточних рахунках Товариства у банківських 
установах,  а також депозити, розміщені у банківських установах, що мають відповідні 
рейтинги. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 51 059,0 тис.грн. 

з них:  

грошові кошти на поточних рахунках 10 459,0 тис.грн. 

грошові кошти на депозитних рахунках 41 026,0 тис.грн. 

грошові кошти в касі        43,0 тис.грн. 

Депозитні вклади розміщені з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу 
банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми 
прийнятних активів із метою дотримання номативу достатності активів. 

 
3.4.4. Дебіторська заборгованість.  
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне 

право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 
господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, 
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна 
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на 
дату оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на 
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 
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Дебіторська заборгованість складається зі страхових премій до отримання від 
страхувальників, перестрахувальників та страхових посередників, суми вимог за 
ризиками, що передані в перестрахування на звітну дату за вирахуванням резервів від 
знецінення. Премії по операціях страхування враховуються на основі методу нарахування. 

Розмір дебіторської заборгованості за надані послуги страхування на 31.12.2017 
року становить  31 988,0 тис.грн. та складається із заборгованості страхувальників зі 
сплати чергових страхових платежів. Дебіторська заборгованість за надані послуги 
страхування є поточною, пов"язаною із погодженими термінами сплати чергових платежів. 
Резерв сумнівних боргів не створювався. Розмір іншої поточної заборгованості складає 
851,0 тис.грн. Зазначена дебіторська заборгованість є поточною, резерв сумнівних боргів 
не створювався. 

 
3.4.5. Знецінення фінансових активів. 
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об"єктивних ознак знецінення 

фінансових активів. Фінансовий актив вважаються знеціненими тоді, коли існують 
об"єктивні свідчення знецінення в результаті однієї чи більше подій, що сталися після 
первісного визнання активу та здійснили вплив, який піддається надійній оцінці. Ознаками 
зменшення корисності є наявність негативної фінансової, а також не фінансової, 
інформації про діяльність емітента, яка б свідчила про необгрунтованість попередніх 
очікувань стосовно компенсаційної вартості придбаного активу. 

На 31 грудня кожного звітного року перед поданням річної фінансової звітності всі 
цінні папери оцінюються Товариством за їх справедливою вартістю. У разі зміни 
справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки 
обов"язково відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу. 

 

3.4.6. Залучені кошти. 
До складу залучених коштів відносяться отримані кредити у банківських установах. 

На 31 грудня 2017 року Товариство не має заборгованості за кредитами. 
 
 
3.5. Резерви. 
Страхові резерви – це фонди, що утворюються Товариством для забезпечення 

гарантій виплат страхового відшкодування і страхових сум. Кожен вид зобов’язань 
Товариства покривається відповідним видом страхового резерву. 

Порядок створення страхових резервів регламентується вимогами чинного 
законодавства України, а саме: 

- Законом України „Про страхування” від 07.03.1996р. №85/96-ВР; 
- Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 

страхування, іншими ніж страхування життя від 17.12.2004р. № 3104; 
- Порядком формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду від 13.11.2003р. №123. 
Товариство формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування, 

загальна сума яких станом на 31.12.2017 року складає 66 594,0 тис.грн.: 

 Резерв незароблених премій   46 257,0 тис.грн.; 

 Резерв заявлених, але не виплачених збитків  8 781,0 тис.грн.; 

 Резерв збитків, які виникли, але не заявлені  2 549,0 тис.грн.; 

 Резерв катастроф  4 757 ,0 тис.грн.; 

 Резерв коливань збитковості  4 250,0 тис.грн. 
Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 
страхування. У разі передання страхового ризику в перестрахування Товариство визначає 
частки перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами страхування 
одночасно з розрахунком технічних резервів. Обчислення розміру частки перестраховиків 
у технічних резервах здійснюється відповідно до методики формування технічних 
резервів. 

Резерв незароблених премій – це частина премій за договорами страхування, які 
відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату. Розрахунок резерву 
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незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо, і загальна 
величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, 
розрахованих окремо за кожним видом страхування. Резерви незароблених премій 
розраховується за методом 1/365. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - це оцінка обсягу зобов’язань 
Товариства для здійснення виплат страхових сум за відомими вимогами страхувальників, 
включаючи витрати на врегулювання збитків, які не оплачені або оплачені не в повному 
обсязі на звітну дату та які виникли у зв’язку із страховими випадками, що відбулися у 
звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких Товариство повідомлено. 
Величина цього резерву визначається Товариством за кожною неврегульованою 
претензією. 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, - це оцінка зобов’язань Товариства із 
здійснення страхових виплат включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли у 
зв’язку із страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факти настання 
яких Товариству не було заявлено на звітну дату. 

Розрахунок величини цього резерву здійснюється із застосуванням математично-
статистичних методів за кожним видом страхування окремо. Величина коштів, 
зарезервованих у ньому, визначається як сума зазначених резервів, розрахованих за 
всіма видами страхування. 

Резерв коливань збитковості призначено для компенсації витрат Товариства, 
пов’язаних з відшкодуванням збитків у разі якщо фактична збитковість за видами 
страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, взятий 
за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування. Розрахунок 
резерву коливань збитковості передбачає визначення фактичного рівня збитковості за 
кожним видом страхування за звітний період. 

Резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у випадку 
настання природних катастроф або значних техногенних аварій, у результаті яких може 
бути завдано збитків численним страховим об’єктам, і коли виникає обов’язок здійснювати 
виплати страхового відшкодування у розмірах, що значно перевищують середні розміри 
збитків, які взято за основу при розрахунку страхових тарифів. 

 
3.5.1. Перевірка адекватності страхових зобов"язань. 
Вимога щодо проведення аналізу збитковості страхових продуктів і адекватності 

резервів під збитки по договорах страхування міститься у Міжнародному стандарті 
фінансової звітності 4 "Страхові контракти". и 15-19. Параграф 18 цього стандарту 
вимагає здійснювати підсумування на рівні портфеля контрактів, яким притаманні взагалі 
подібні ризики, і управління якими здійснюється як єдиним портфелем. 

Відповідно до вимог пункту 15 МСФЗ 4 "Страхові контракти" Товариство на кожну 
звітну дату оцінює адекватність своїх страхових зобов"язань, використовуючи для цього 
поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

Для оцінки адекватності страхових зобов"язань на 31.12.2017 року Товариство 
залучило "Дослідницький центр "Евклід", ТОВ. 

Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використано 
загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої 
збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 
статистики. 

Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але не заявлені та 
збитків, що заявлені, але не врегульовані) використано методи математичної статистики, 
зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, 
актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників 
розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, 
але не заявлені та/або резерви збитків, що заявлені, але не врегульовані, сформовані в 
нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. 

Незалежним актуарієм не виявлено систематичних недоліків та/або невідповідності 
МСФЗ прийнятої Компанією методології формування резервів збитків, що заявлені та не 
врегульовані та збитків, що виникли та не заявлені. 

Резерв незароблених премій сформовано в адекватному обсязі. 
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Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів з 
урахуванням тесту адекватності зобов"язань наведено у наступній таблиці: 

 № п/п Резерв Сформовано на 
звітну дату (тис.грн.) 

Розмір з урахуванням 
тесту адекватності 
зобов"язань (тис.грн.) 

1. незароблених 
премій 

    46 257,0   46 257,0 
 

2. збитків, що виникли, 
але не заявлені 

      2 549,0     2 549,0 

3. збитків, що заявлені,  
але не виплачені 

      8 781,0     8 781,0 

 
 
3.5.2. Процедура управління ризиками. 
Товариство виділяє два види ризиків: ті, які надходять від страхувальників, і ті, що 

обумовлені його діяльністю. Ризик страхувальника – невизначена можливість появи 
збитків (втрат, пошкоджень, знищення), виміряного в грошовому виразі. Ризик страховика 
– невизначена можливість недостатності коштів страхової компанії для виконання своїх 
фінансових зобов"язань. Для аналізу використовуються такі фактори ризику: 

- страховий ризик, ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний 
ризик, системний ризик. 

Управління страховим ризиком здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових 
політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. 

- Інвестиційні ризики (ризики пов"язані з активами) – це різні ризики, які прямо чи 
опосередковано пов"язані зі спроможністю управляти активами. 

Джерелом покриття інвестиційних ризиків є власні кошти та резерви Товариства. 
До нефінансових ризиків Товариство відносить репутацію страховика, юридичний 

ризик порушення або недотримання вимог нормативно-правових актів, законодавства, 
угод, стратегічний ризик неправильних управлінських рішень, операційно-технічний ризик. 
Процес управління такими ризиками зводить до їх мінімізації. 

 
3.6. Управління капіталом. 
Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу  з метою 

забезпечення належної довіри з боку інвесторів, власників договорів/полісів страхування 
та інших учасників фінансового ринку, а також для забезпечення стійкого розвитку 
господарської діяльності у майбутньому. 

Здійснюючи управління капіталом, Товариство має на меті: 
- виконання вимог щодо капіталу, які встановлює регулятор страхового ринку, на 

якому Товариство здійснює свою діяльність; 
- збереження здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, що 

передбачає спроможність і надалі забезпечувати доходи та вигоди зацікавлених осіб. 
Статутний  капітал Товариства становить 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) 

гривень. Статутний капітал Товариства розподілений на 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот 
тисяч) іменних акцій, з них 5 497 843 (п'ять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч 
вісімсот сорок три) прості іменні акції та 2 157 (дві тисячі сто п'ятдесят сім) іменні 
привілейовані акції,  номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Змін у Статутному 
капіталі за звітний період не було. 

Статутний капітал відображається за первісною вартістю. 
 Товариство зобов"язане виконувати чинні вимоги щодо платоспроможності 

страхових компаній. Товариство проводить необхідне тестування з метою забезпечення 
постійного та повного виконання цих вимог, серед яких є вимога щодо утримання 
надлишку запасу платоспроможності (нетто-активів) порівняно з нормативним запасом 
платоспроможності. Фактичний запас платоспроможності станом на 31.12.2017 року 
складає 75 525,0 тис.грн., та перевищує нормативний запас платоспроможності на 
50 105,0 тис.грн. 
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3.7.   Оподаткування, податок на прибуток. 
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Податок на 

прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, 
що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до 
операцій з власниками, що відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, 
які, відповідно, відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі 
власних коштів. 

Поточний податок на прибуток розраховується, виходячи з передбачуваного 
розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок з податку на 
прибуток, які діяли станом на звітну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в 
результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. 

 
3.8. Запаси. 
Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариства визнаються, оцінюються  і 

обліковуються згідно з МСФЗ 2 "Запас". Облік запасів здійснюється в кількісному та 
сумарному вимірах за найменуваннями запасів та в розрізі матеріально відповідальних 
осіб. Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом середньозваженої 
собівартості відповідної одиниці запасів. Товариство не має запасів, які знаходяться в 
заставі, на відповідальному зберіганні або для продажу. 

 
3.9. Визнання доходів і витрат. 
Облік доходів Товариства здійснюється у відповідності до МСБО 18 "Дохід". 
Дохід визнається у тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариством 

оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу 
здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що 
отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і 
за вирахуванням податків. 

Комісії, а також інші доходи і витрати, як правило, відображаються у відповідності з 
принципом нарахувань на дату надання відповідної послуги. У тому випадку, якщо 
Товариство виступає в якості агента, а не виконавця угоди, виручка являє собою чисту 
суму комісії, отриманої Товариством. 

Процентні доходи і процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку 
з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Дохід у вигляді дивідендів визнається у прибутку або збитку в той момент, коли у 
Товариства з’являється право на отримання відповідного платежу. 

Прибутки та збитки від перерахунку залишків в іноземній валюті відображаються в 
нетто-величині. 

Непроцентні витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів і 
надання відповідних послуг, за винятком випадків, коли витрати пов’язані з 
передбачуваним зобов’язанням, в результаті якого зобов’язання і відповідні витрати 
відображаються у фінансовій звітності. 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку 
рівномірно на всьому протязі терміну дії оренди. 

 
3.10. Договори страхування. 

           Договори страхування  - це контракт, згідно з яким Товариство приймає значний 
страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати 
компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія 
(страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса. Страховими 
контрактами є договори страхування, якщо страховий ризик, який вони передають, є 
значним, а саме: 
              - страхування майна від крадіжки або псування; 
              - страхування відповідальності, професійної відповідальності, цивільної 
відповідальності; 
             - страхування непрацездатності та медичне страхування; 
             - страхування подорожуючих. 
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            Після того, як договір визнаний договором страхування, він залишається таким до 
моменту виконання всіх зобов"язань або здійснення всіх прав по ньому, або закінчення 
строку його дії. 
       
             3.11. Страхові премії і дохід. 
             Страхові премії включають премії за договорами страхування, укладеними 
протягом року і обліковуються як нараховані в поточному звітному періоді незалежно від 
того, чи відносяться вони повністю або частково до майбутніх періодів. 
             Доходи від страхової діяльності включають в себе чисті премії по страхуванню, з 
вирахуванням зміни в резервах незароблених премій, змін в резервах збитків. 
             Чисті страхові премії представляють собою валові премії з вирахуванням премій, 
що передані в перестрахування. 
             Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними 
договорами страхування залежить від визначених  договором страхування умов, 
набрання чинності та  сплати страхувальником страхових платежів, враховуючи 
особливості ст.18 закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 86/96-В. 
Доходи за укладеними договорами нараховуються в програмі 1с Підприємство  
наступними методами: 
              а) нарахування у відповідності до умов договору страхування: 
              100% страхового платежу з дати початку дії договору; 
              100% страхового платежу з дати оплати за договорами, умовами яких визначено, 
що договір набуває чинності з моменту сплати страхової премії або її частини, 
передбаченої договором страхування. 
 
            3.12. Перестрахування. 
            В ході здійснення звичайної діяльності Товариство перестрахувує ризики у 
страхових компаніях, що є платоспроможними та відповідають рейтингам фінансової 
надійності (стійкості). Такі угоди про перестрахування забезпечують велику 
диверсифікацію бізнесу, дозволяють здійснювати контроль над потенційними збитками, 
що виникають в результаті страхових ризиків. Всі договори, за якими страхова сума за 
окремим об"єктом договору страхування перевищувала 10% суми сплаченого статутного 
капіталу і сформованих страхових резервів, Товариством у звітному періоді 
перестраховані. 
 

3.13. Звітність по сегментам. 
Операційний сегмент являє собою компонент Товариства, який залучений в 

комерційну діяльність, від якої він отримує прибуток, або несе збитки (включаючи 
прибуток та збитки щодо операцій з іншими компонентами Товариства), результати 
діяльності якого регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття 
операційних рішень при розподілі ресурсів між сегметами і при оцінці фінансових 
результатів їх діяльності, і щодо якої доступна фінансова інформація. 
           Основним сегментом діяльності Товариства являється страхування. Дохід від 
страхування - це страхові платежі зароблені, які розраховуються як страхові платежі 
нараховані мінус передані в перестрахування з врахуванням зміни резерву незароблених 
премій. Витрати страхування - це страхові виплати/відшкодування за вирахуванням 
частки від перестраховика з врахуванням зміни резерву збитків плюс витрати пов'язані з 
укладенням договорів страхування (агентська винагорода). 
 

           3.14. Рух грошових коштів. 
            Рух грошових коштів  відображено за операційною, інвестиційною та фінансовою 
діяльністю. Товариство відображає рух грошових коштів  від операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності використовуючи прямий метод.   
 
           3.15. Події після балансу. 
           Товариство коригує показники фінансової звітності у разі, якщо події після звітної 
дати є такими, що коригування показників являється необхідним. 
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           Події після звітної дати, які б потребували корегування показників фінансової 
звітності станом на 31.12.2017 року відсутні. 
 
 
           3.16. Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-
тестування. 
 
           Станом на 31.12.2017 року  найбільш суттєвим ризиком з урахуванням специфіки 
діяльності Товариства є ризик, пов"язаний із збільшенням загальної суми виплат за 
медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров”я) на 40% (може призвести 
до зміни величини нетто-активів на 3,886%).  
           Другим за ступенем потенційного впливу на розмір нетто-активів є зростання 
виплат із ОСЦПВ на 30%, що має вплив на розмір нетто-активів в розмірі 1,983%.  
          Інші стрес-сценарії (зменшення ринкової вартості акцій, які не перебувають у 
лістингу, що включені до складу активів балансу, підвищення чи зниження обмінного курсу 
іноземних валют відносно гривні, збільшення витрат, пов”язаних з обслуговуванням 
договорів медичного страхування (безперервним страхуванням здоров”я)  мають вплив не 
більше ніж на 1,0% на загальну величину нетто-активів і, на думку Товариства, не 
допустимими. 
          Заходи щодо зменшення впливу ризиків: 
          Товариство проводить політику диверсифікації портфелю активів з метою зниження 
ризиків надмірної концентрації активів. Загальний рівень ризику, що пов"язаний із 
збільшенням загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним 
страхуванням здоров”я) та зростання виплат із ОСЦПВ зменшуються за рахунок 
функціонування системи управління ризиками, в частині андеррайтингових ризиків. 
            
 
            
 

Голова Правління                                                                                                                  М. Воронянська 
 
 

Головний бухгалтер                                                                            Л. Дмитрієва 



 

 
 

Національна комісії, що здійснює державне                                                                                    
регулювання ринків фінансових послуг 

                                                                                   ------------------------------------------------------ 
                       01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,3  

 
 
 

ЗВІТ  
про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства 

“Європейський страховий альянс” за 2017 рік. 
 

 На виконання вимог ст. 12-2 Закону України „Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”, Розпорядження Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг, від 03.02.2004,  № 39 "Про затвердження Порядку складання 
звітних даних страховиків",  Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий 
альянс” (надалі – ПрАТ "Європейський страховий альянс”, Товариство) повідомляє 
наступне. 
            ПрАТ ”Європейський страховий альянс” створене для ведення підприємницької 
діяльності з метою одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового 
захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, на які одержано ліцензії, та 
здійснення фінансової діяльностів межах, визначених чинним законодавством та 
Статутом. 
 ПрАТ "Європейський страховий альянс”   здійснює діяльність на території України 
зі страхування, перестрахування та фінансову діяльність, пов’язану з формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 
 Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується 
шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та 
внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин 
корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про акціонерні 
товариства”, Закону України „Про страхування”, Закону України „Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг” іншого законодавства, Статуту  ПрАТ 
"Європейський страховий альянс”, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, 
розпорядчих документів Наглядової ради та Голови Правління Товариства. Кодекс 
корпоративного управління розміщено на веб-сайті Товариства. Фактів відхилення 
протягом року не виявлено.  
  Власником істотної участі у статутному капіталі (92, 3481%) є юридична особа - 
нерезидент «LANIVET INVESTMENTS LIMITED», місцезнаходження: 15, Лйоу Павлу, 
ЛЕДРА ХАУС, Айос Андреас, П.К. 1105, Нікосія, Кіпр, код 143156. Компанія  має позитивну 
ділову репутацію та відповідає встановленим законодавством вимогам. Протягом 2017 р. 
склад власників не змінювався. 

Склад Наглядової ради ПрАТ "Європейський страховий альянс” затверджений 
Протоколом Загальних зборів акціонерів №1 від 30.04.2015р.. Наглядову раду було 
переобрано та затверджено в наступному складі: Голова Наглядової ради  Каплун Юрій 
Маркович, члени  Наглядової ради  Бескрестнов Сергій Олександрович та Брагінський 
Ігор Володимирович. Комітети Наглядової ради не створювалися. Фактів порушення  
членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвели б до заподіяння шкоди 
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг не виявлено.  

Виконавчим органом товариства  є Правління. Правління затверджено Протоколом 
№ 5 від 16.07.2013р. і складається з 4-х осіб: Голова Правління – Воронянська Марина 
Вікторівна, члени Правління – Вєннікова Ірина Анатоліївна, Дмитрієва Людмила Фоківна, 
Кашура Кирило Сергійович. Фактів порушення  членами виконавчого органу внутрішніх 
правил, що призвели б до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 
фінансових послуг не виявлено.  
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  Протягом 2017 р. органами державної влади, іншими ніж Нацкомфінпослуг, заходи 
впливу до ПрАТ "Європейський страховий альянс” не застосовувались.  
    Винагорода за 2017 рік членам Наглядової ради не нараховувалась і не 
сплачувалась.  В 2017 році членам Правління нараховувалася заробітна плата за 
посадовими окладами. Будь-яких інших винагород за 2017 рік не нараховувалось. 
 Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2017 року 
відсутні. 

В Товаристві створена система управління ризиками. Управління ризиками є 
складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція 
передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки і контролю 
ризиків. 

Система управління рииками включає в себе відповідальність за виявлення та 
оцінку ризиків, організаційну структуру управління, включаючи обмеження прийняття 
рішень, процедури планування та складання звітності. Документами, що містять систему 
управління ризиками є Положення про порядок підготовки, реєстрації та зберігання 
договорів страхування, які укладаються в ПрАТ "Європейський страховий альянс" та 
Методика андерайтингу та оцінки збитковості страхового портфелю за різними видами 
страхування в ПрАТ "Європейський страховий альянс". Управління страховими ризиками 
здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик, принципів ціноутворення, 
створення резервів та перестрахування. 
 Внутрішній аудит проводиться на підприємстві згідно вимог чинного законодавства, 
в тому числі згідно з методичними рекомендаціями щодо проведення внутрішнього аудиту 
фінансових установ, затвердженими розпорядженням Держкомісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України  від 27.09.2005р. № 4660.  
            Порядок діяльності, цілі, завдання та функції служби внутрішнього аудиту 
визначено у відповідному Положенні про службу внутрішнього аудиту.  
            Службою внутрішнього аудиту протягом звітного періоду порушень законодавчих 
норм та внутрішніх положень Товариства не виявлено. Фінансова звітність складена 
згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Порушень при складанні 
фінансової звітності Товариства протягом 2017 року службою внутрішнього аудиту не 
виявлено. Всі зміни в діяльності Товариства  відображені в фінансовій звітності і примітках 
до фінансової звітності за 2017 рік.   
 На протязі 2017 року  фактів відчуження активів  в обсязі, що перевищує 
встановлений  у Статуті розмір не було.  
           В  2017 році фактів  купівлі – продажу  активів в обсязі, що перевищує 
встановлений у Статуті  розмір не було.  
           Операцій з пов'язаними особами протягом 2017 року не проводилось. 
           Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та згідно з Вимогами до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, 
затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
           Зовнішнім аудитором є ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА 
СЛУЖБА", код 30370575. Місцезнаходження аудиторської фірми: 01133, м. Київ, бульвар 
Лесі Українки, буд. 7-Б,  оф.33. Аудиторська фірма діє на підставі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  № 2138 від 18 травня 2001 року, 
термін дії якого подовжено Рішенням АПУ.  
            Відповідно до чинного законодавства України щодо захисту прав споживачів в 
ПрАТ "Європейський страховий альянс” розроблений механізм розгляду скарг. 
Здійснюється прийом громадян протягом робочого часу. Прийом громадян з питань 
надання фінансових послуг проводиться, в тому числі за місцезнаходженням Товариства,  
Головою правління Воронянською М.В. або керівником юридичного департаменту  
Плосконос М.І. В ПрАТ "Європейський страховий альянс” ведеться облік скарг та 
пропозицій споживачів фінансових послуг. Всі скарги, отримані ПрАТ "Європейський 
страховий альянс” протягом 2017 р. розглянуто у відповідності до норм чинного 
законодавства. Позови до суду стосовно надання фінансових послуг розглядаються у 
передбаченому законодавством порядку. 
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             Корпоративне управління в Товаристві здійснюється у відповідності до Статуту 
Товариства та вимог чинного законодавства України. Товариством подається вся 
необхідна інформація про корпоративне управління у страховиа, подання якої 
передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та 
прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
 
 
 
Голова Правління  
ПрАТ "Європейський   
страховий альянс"                                                                                        М.В. Воронянська 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер                                              Л. Ф. Дмитрієва 
 
 
 
                                                                                                                                           
 


