
Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги

до фінансової звітності»

КОДИ

28 лютого 2019

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 85

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 2018 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 340 340

первісна вартість 1001 424 426

накопичена амортизація 1002 84 86

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 289 264

первісна вартість 1011 4622 3668

знос 1012 4333 3404

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 5 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 5683 9016

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 6317 9625

Запаси 1100 304 461

Виробничі запаси 1101 304 461

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 31988 109020

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 1 0

з бюджетом 1135 49 336

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 466 354

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 851 100

Поточні фінансові інвестиції 1160 6052 4127

Гроші та їх еквіваленти 1165 51059 54595

Готівка 1166 40 44

Рахунки в банках 1167 51019 54551

Витрати майбутніх періодів 1170 8 8

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 15087 65363

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 5575 6771

резервах незароблених премій 1183 9512 58592

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 44426 41798

Усього за розділом II 1195 150291 276162

II. Оборотні активи

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

Адреса, телефон    03038, КИЇВ,  вул. Ямська, 28  літера А   т.044 254-63-00 ,236-22-12

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

I. Необоротні активи



(Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2018 р.

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 156608 285787

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 55000 55000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 1817 1817

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 10843 13487

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3955 1778

Неоплачений капітал 1425 0 0

Вилучений капітал 1430 0 0

Інші резерви 1435 4250 5656

Усього за розділом I 1495 75865 77738

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 138 105

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 138 105

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви 1530 62344 117780

у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 11330 17660

резерв незароблених премій 1533 46257 100120

інші страхові резерви 1534 4757 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 62482 117885

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 4919 4999

розрахунками з бюджетом 1620 1334 3465

у тому числі з податку на прибуток 1621 1304 3463

розрахунками зі страхування 1625 9 10

розрахунками з оплати праці 1630 52 22

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 6 0

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 3435 5897

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов'язання 1690 8506 75771

Усього за розділом IІІ 1695 18261 90164

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 156608 285787

Керівник

Головний бухгалтер

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Голова Правління Воронянська 

Марина Вікторівна

Дмитрієва Людмила Фоківна



КОДИ

28 лютого  2019р.

за ЄДРПОУ 19411125

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 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 157694 126931

Чисті зароблені страхові премії 2010 157694 126931

Премії підписані, валова сума 2011 270806 156077

Премії, передані у перестрахування 2012 108329 29710

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 53863 1276

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 49080 1840

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 41901 34185

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 86926 65046

прибуток 2090 28867 27700

збиток 2095 0 0

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1783 -1347

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1783 -1347

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 9077 7236

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 22518 20682

Витрати на збут 2150 258 396

Інші операційні витрати 2180 5558 4465

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 7827 8046

збиток 2195 0 0

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 4067 5872

Інші доходи 2240 215787 67656

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 0 0

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0

Інші витрати 2270 218531 73676

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

прибуток 2290 9150 7898

збиток 2295 0 0

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 8710 5254

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

прибуток 2350 440 2644

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 440 2644

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс"

Валовий:

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Фінансовий результат до оподаткування:

Чистий фінансовий результат:



за 2018 рік

Матеріальні затрати 2500 1553 1622

Витрати на оплату праці 2505 8417 7778

Відрахування на соціальні заходи 2510 1835 1796

Амортизація 2515 164 231

Інші операційні витрати 2520 16365 14041

Разом 2550 28334 25468

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5500000 5500000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5500000 5500000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,08 0,48073

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,08 0,48073

Керівник

Головний бухгалтер

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Голова Правління 

Воронянська Марина 

Дмитрієва Людмила 

Фоківна



КОДИ

28 лютого 2019 р.

Підприємство-Приватне акціонерне товариство 

"Європейський страховий альянс" 
за ЄДРПОУ 19411125

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

Форма №3     Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

1 2 3 4

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 88 194

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 151924 124305

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 5763 5448

Товарів (робіт, послуг) 3100 62380 42654

Праці 3105 6875 6545

Відрахувань на соціальні заходи 3110 1993 1885

Зобов'язань з податків і зборів 3115 7883 5710

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 6156 4486

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 4

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 1727 1220

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 48904 42409

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0

Інші витрачання 3190 44908 30311

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -15168 433

фінансових інвестицій 3200 77261 40002

необоротних активів 3205 0 0

відсотків 3215 88 267

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

Надходження від реалізації:

Дата (рік, місяць, число)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від отриманих:



Стаття Код рядка
За звітний 

період

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

фінансових інвестицій 3255 62115 35489

необоротних активів 3260 174 152

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 12 22

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 15048 4606

Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 3720 6045

Викуп власних акцій 3345 0 0

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 0 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
3375 0 0

Інші платежі 3390 0 10000

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3720 -3955

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3600 1084

Залишок коштів на початок року 3405 51059 50056

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -64 -81

Залишок коштів на кінець року 3415 54595 51059

Керівник

Головний бухгалтер

Голова Правління 

Воронянська Марина 

Вікторівна

Дмитрієва Людмила Фоківна

Витрачання на придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Витрачання на:



Звіт про власний капітал

за 2018рік

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 1817 0 10843 3955 0 0 4250 75865

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

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 27 0 0 0 27

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок року 4095 55000 1817 0 10843 3982 0 0 4250 75892

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 440 0 0 0 440

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 2644 2644 0 0 0 5288
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 1406 1406

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 2644 -2204 0 0 1406 1846

Залишок на кінець року 4300 55000 1817 0 13487 1778 0 0 5656 77738

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ

28 лютого 2019 р.

19411125

Голова Правління 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  рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, складеної 

у відповідності з  МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

 
 

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

 
Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс" (далі – 

Товариство), код ЄДРПОУ 19411125, зареєстроване Шевченківською районною  в м.Києві 
державною адміністрацією 22.09.1994.  Номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДРПОУ  1 074 120 0000 005568. 

Юридична адреса і фактичне місцезнаходження: Україна, 03038, м.Київ, вул. Ямська, 
буд. 28 (літера А). 

 Web: www.eia.com.ua. 
Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2018 року складає 85 чоловік. 
Товариство має відокремлені структурні підрозділи, а саме: 
КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"; 26052299; 01004, м.Київ, Голосіївський район, 
ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 9, офіс 2;  

ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"; 26044455; 65005, Одеська обл., місто Одеса, 
Приморський район, ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 21, офіс 602;  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"; 20627480; 09117, Київська обл., місто Біла 
Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 17;  

ЛЬВІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"; 26231553; 79026, Львівська обл., місто Львів, 
Франківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЕНКА, будинок 4;  

ХЕРСОНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС"; 33447446; 73026, Херсонська обл., місто 
Херсон, Суворовський район,  ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 98/6. 

 
1.1.  Основна діяльність. 
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 діяльності в 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 (ліцензія АВ № 584139); 

http://www.eia.com.ua/
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2. страхування здоров’я на випадок хвороби (ліцензія АВ № 584129); 

3. медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)    (ліцензія АВ    

№ 584133); 

4. страхування наземного транспорту (крім залізничного)             (ліцензія АВ   

№ 584138); 

5. страхування залізничного транспорту (ліцензія АВ № 584128); 

6. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (ліцензія АВ № 584136); 
7. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ     (ліцензія АВ 

№ 584334); 
8. страхування майна (ліцензія АВ № 584132); 
9. страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) (ліцензія АВ № 584124); 
10. страхування відповідальності перед третіми особами                (ліцензія АВ 

№ 584141); 
11. страхування фінансових ризиків  (ліцензія АВ №584147); 
12. страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)  (ліцензія АВ № 584125). 
 

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

інфікування вірусом імунодифіциту людини при виконанні ними службових обов"язків 
(розпорядження № 1769); 

14. особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і 
членів добровільних пожежних дружин (ліцензія АВ № 584143); 

15. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті      (ліцензія АВ 
№ 584140); 

16. страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів  (ліцензія АГ № 584812); 

17. страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного  інциденту (ліцензія АВ № 584149); 

18. страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки  
(ліцензія АВ № 584148); 

19. страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів (ліцензія 
АВ № 584151); 

20. страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування (ліцензія АЕ № 198698); 

21. страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 
(розпорядження № 3036). 
 
           Товариство є асоційованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро 
України з 01 лютого 2002р. згідно із Свідоцтвом №089 від 20.05.2011р. 
            Товариство є членом Об’єднання «Ядерний страховий пул» з 19.11.2003р. згідно 
Свідоцтва № 6. 
 

1.2.  Акціонери (засновники). 
            Станом на 31.12. 2018 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), 
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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 

Протягом 2018 року змін у складі акціонерів не було. 
 

 
2. Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки фінансової      

звітності за рік, що  завершився 31 грудня 2018 року. 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 

відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, а також 
результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, який закінчився 
31 грудня 2018 року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
МСФЗ). 

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 
забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики; 
представлення інформації, у тому числі даних про облікову політику, у формі, що 

забезпечує прийнятність, достовірність, зрозумілість такої інформації; 
розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є 

недостатнім для розуміння користувачами звітності того впливу, який ті чи інші операції, а 
також події чи умови здійснюють на фінансовий стан та фінансові результати діяльності 
Товариства; 

створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи 
внутрішнього контролю; 

оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому; 

застосування заходів щодо збереження активів та виявлення і запобігання випадкам 
зловживань та інших порушень; 

ведення обліку у відповідності до законодавства України та Міжнародних стандартів 
фінансового обліку та звітності та у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції 
Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатною точністю про 
фінансовий стан і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ. 

Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності застосована 
належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося 
обгрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано 
всіх відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності, чинних станом на 
01.01.2018 року. Дострокове застосування МСФЗ не застосовувалося. 

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

яка сформована з метою достовірного розкриття фінансового стану, фінансових 
результатів діяльності 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 
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року, Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ). 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Для 
складання фінансової звітності за МСФЗ Товариство використовує виключно МСФЗ, що 
офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики. 

Фінансова звітність за 2018 рік складена за міжнародними стандартами, які діяли на 
01 січня 2018 року. 
          3.1.1. Стандарти, інтерпретації та поправки, які були прийняті, але не набули 
чинності для фінансових звітів, складених станом на 31 грудня 2018 року та за 
період, що закінчився цією датою: 

 

МСФЗ 16 Оренда  Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

МСФЗ 17 Страхові контракти 

 

 Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2021 року або 

після цієї дати.  

 

КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначені 

податкові позиції 

 Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

Особливості дострокового погашення з 

негативною компенсацією (поправки 

до   МСБО 7) 

 Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

 

Довгострокові відсотки в асоційованих 

та спільних підприємствах (зміни до 

МСБО 28) 

 Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

 

План внесення змін, скорочення або 

врегулювання (зміни до МСФЗ 19) 

 Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

 

Річні вдосконалення 2015-2017  Набуває чинності для річних 

фінансових звітів за періоди, що 

починаються 1 січня 2019 року або 

після цієї дати.  

 

 
              Товариство не застосовувало нові або змінені стандарти, які були видані Радою з 

МСФЗ, але ще не набули чинності для фінансового року, що почався з 1 січня 2018 року.  
              Керівництво Товариства очікує, що нові стандарти та зміни будуть застосовані при 

складанні фінансової звітності після   набуття ними чинності.     
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              Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 
   У липні 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка замінює МСФЗ (LAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінки» та 
всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9.  

   Товариство застосувало МСФЗ 9 починаючи з 01 січня 2018 року до інших фінансових 
інструментів, що не пов’язані зі страховою діяльністю. 

 Фінансова звітність за МСФЗ включає: 
 Балас (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р. 
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2018 рік.  
 Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. 
 Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2018 рік. 
 Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 
Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, 
здійснюється з використанням класифікації, заснованої на функції витрат, і на виконання 
вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» у Примітках розкривається структура 
витрат за характером.  

Протягом 2018 року Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності та 
складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної 
собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, 
послідовності, обачності, та єдиного грошового вимірника. 

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.  

              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 за рік, який закінчився 31 грудня  2018р., 
затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Головою Правління Товариства 26 
лютого 2019 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до 
цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 
3.2. Безперервність діяльності. 
 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань 
відбувається в ході звичайної господарської 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. 



 6 

 
3.3. Принцип нарахування. 
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно принципу нарахування. 

Результати операцій та інших подій  визнаються по факту їх здійснення, а не в момент 
отримання або здійснення платежів коштами, відображаються в облікових записах і в 
фінансовій звітності періодів, яким вони відповідають. 

 
3.4. 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 з точністю до цілих тисяч гривень. 
 
              
4.  Істотні положення облікової політики та відповідні розкриття щодо статей 

фінансової звітності. 
 

             4.1. 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 це документ, головною метою якого є загальна 
регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, 
технологій обробки облікової інформації та документообігу. 

             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.   
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 4.2.  Основні засоби. 
Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 

16 "Основні засоби". 
Основні засоби оприбутковуються Товариством за первісною вартістю, 

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

Витрати, що здійснюються для підтримання 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 3 668,0 тис.грн., сума нарахованої амортизації на 
кінець 2018 року складає 3 401,0 тис.грн.  

Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом на щомісячній основі. 
Строки корисного використання основних засобів визначається виходячи з очікуваної 
корисності активу, а саме: 

 

Будівлі 25 років 

Офісні меблі, приладдя і        
обладнання 

5 років 

Машини та обладнання 3 роки 

Транспортні засоби 4 роки 

Протягом 2018 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 
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. 

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на 
дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно МСФЗ 5 "Непоточні 
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", або на дату, з якої 
припиняєтьсмя визнання його активом. 

 
4.3  Нематеріальні активи. 
Нематеріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 

38 "Нематеріальні активи". 
Об"єктами нематеріальних активів є: 
авторські права ( в т.ч. на програмне забезпечення); 
ліцензії. 
Програмне забезпечення, яке є невід"ємним і необхідним для забезпечення роботи 

основних засобів, враховуються у складі цих об"єктів. 
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Придбані нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності за первісною 
вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати, пов"язані з 
доведенням нематеріальних активів до експлуатації. 

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного 
строку їх використання, але не більше 3 років. Нарахування амортизації починається з 
моменту, коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для 
його використання у спосіб, передбачений комісією.  

Строк дії отриманих Товариством ліцензій – безстроковий, тому строк корисного 
використання цих ліцензій оцінюється як невизначений. Нематеріальні активи з 
невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові ліцензії) – не амортизується. 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 
активу може зменшитися. 

Протягом 2018 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 426,0 тис.грн. та 86,0 тис.грн. 

 
4.4. Визнання і оцінка фінансових інструментів. 
До фінансових інструментів відносяться інвестиції в боргові та інші цінні папери, 

торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові та прирівняні до них кошти, 
позики, а також торговельна та інша кредиторська заборгованість. 

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, визнаються на дату укладання 
угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов"язання купити або продати 
актив, згідно з умовами договорів. 

Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові 
активи спочатку визнаються за історичною  (первісною) вартістю. Справедлива вартість 
фінансового інструменту коригується на витрати на проведення операції, які в 
подальшому відображаються у складі фінансових результатів. Подальша оцінка 
фінансових активів залежить від їх класифікації. 

В момент початкового визнання фінансових інструментів, Товариство здійснює їх 
класифікацію та визначає модель подальшої оцінки. Боргові фінансові активи Товариство 
класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку використовує для управління цими активами, та 
характеристик грошових потоків, передбачених договором, що оцінює фінансовий 
інструмент.  

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями: 
 фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (АС); 
 фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у сукупному доході (FVОСІ). 
фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він 

відповідає обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за 
справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  

 він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для 
отримання передбачених договором грошових потоків, і  

його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових 
потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на 
непогашену частину основної суми.  

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки в іншому сукупному доході тільки у випадку, якщо він відповідає 
обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою 
вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку: 

він утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 
отримання передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових 
активів, і  його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових 
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потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на 
непогашену частину основної суми. 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних 
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

 
4.5. Фінансові активи: 
Фінансові активи, доступні для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю, 

зміни якої відображаються у складі прибутку та збитку за період. До фінансових активів, 
доступних для продажу, які оцінюються Товариством за справедливою вартістю, належать 
акції українських емітентів. 

4.5.1.  Інші фінансові активи. 
Грошові кошти та їх еквіваленти; 
дебіторська заборгованість; 
Активи перестрахування; 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах. 
Фінансові активи, що переоцінюються Товариством за справедливою вартістю, 

відображаються в балансі  у складі довгострокових фінансових інвестицій за 
справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі прибутку та 
збитку за період. 

Дебіторська заборгованість передбачає одержання фіксованих або тих, що можуть 
бути достовірно визначеними платежів. 

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, і є дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу, 
обліковується за справедливою вартістю (фактичною первісною вартістю за 
вирахуванням збитків від зменшення корисності). 

Дебіторська заборгованість від страхових агентів та посередників визнається за 
сумами страхових премій, отриманих ними  та наданої звітності щодо цих премій, але не 
переданих страховику до закінчення звітного періоду. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на 
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах – це сума 
резервних фондів, що належать страховику, та які перебувають в управління МТСБУ 
відповідно до вимог чиного законодавства.  

До складу інших фінансових активів належать грошові кошти та їх еквіваленти, що 
включать кошти на поточних рахунках у банках, інших рахунках в банках (депозитні), 
грошові кошти в касі Товариства, грошові кошти в "дорозі", які вільно конвертуються у 
певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. 

Визнання фінансового активу (або частини фінансового активу, або частини групи 
аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо: 

термін дії права на отримання грошових потоків від активу минув; 
Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або 

взяло на себе зобов"язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у 
повному обсязі та без істотної затримки по угоді.  

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці 
активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ 
рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 
грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі 
збитків звітного періоду. 

Наприкінці кожного звітного періоду Товариство оцінює наявність об"єктивних 
свідчень того, що корисність фінансового активу або групи фінансових активів 
зменшується. Якщо таке свідчення є, Товариство визнає суми збитку від зменшення 
корисності. 
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4.5.2. Залучені кошти. 
До складу залучених коштів відносяться отримані кредити у банківських установах. 

На 31 грудня 2018 року Товариство не має заборгованості за кредитами. 
 
4.6. Фінансові зобов"язання. 
Товариство може мати наступні фінансові зобов"язання: 
дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам; 
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю (перед страхувальниками за 

страховими виплатами, перед страховими посередниками за комісійною винагородою, 
перед перестраховиками за договорами, переданими у перестрахування); 

інша поточна кредиторська заборгованість; 
поточні та довгострокові зобов"язання. 

Облік і визнання зобов'язань та резервів  Товариства здійснюється відповідно до 
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Зобов'язання Товариства, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 
12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). 

Поточна кредиторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю, 
яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Тестування на знецінення фінансових зобов"язань Товариство проводить 
аналогічно тесту на знецінення фінансових активів. 

Визнання фінансового зобов"язання в балансі припиняється якщо зобов"язання 
погашено, анульовано або термін його дії минув. 

 
4.7. Операційна оренда. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 
фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство 
визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Визначення того, чи є угода 
орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі суті операції. При цьому 
необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу 
або активів, чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються 
в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає 
одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". Договори оренди, в яких 
Товариство не передає всі ризики і користь від володіння активом, класифікується як 
операційна оренда. 

Товариство орендує приміщення, в яких фактично знаходяться відокремлені 
структурні підрозділи Товариства, за договорами оренди. 

Оренда є операційною,  з правом подальшого перегляду строку оренди.. Орендні  
платежі  та витрати на утримання були відображені в складі  «Адміністративних витрат». 

 
4.8. 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, 
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угод, стратегічний ризик неправильних управлінських рішень, операційно-технічний ризик. 
Процес управління такими ризиками зводить до їх мінімізації. 

 
4.9. 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. 
  

4.10.   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. 

 
4.11. 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. 
            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. 
       
             4.12. 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. 
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             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. 
 
            4.13. 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. 

 
4.14. Визнання доходів. 
Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в 

ході звичайної діяльності Товариства, коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. 

Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. 
Доходи від звичайної діяльності є доходи, які виникають у ході звичайної діяльності 
Товариства і позначаються різними назвами, а саме: виручка, проценти, дивіденди 

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 
доходу може бути достовірно визначена. 

 
4.15. Визнання витрат. 
Товариство несе витрати на здійснення основної операційної діяльності, а також 

інші витрати, які не пов"язані із наданням послуг зі страхування. 
Витрати визнаються в Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), якщо  

виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов"язаних із зменшенням активу 
або збільшенням зобов"язання, які можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на 
основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по 
конкретних статтях доходів. 

Витрати визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
негайно, якщо витрати не створюють великі майбутні економічні вигоди, або коли майбутні 
економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив 
в звіті про фінансовий стан.  
 

4.16. 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 
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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). 
 
 
 

           4.17. 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.   
 

 
5. Істотні облікові судження, оціночні значення та допущення. 
Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування 

суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 
політики, на суми активів та зобав"язань, доходів та витрат, відображенних у звітності. 
Фактичні  результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 

Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни 
бухгалтерських оцінок визнаються в тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в 
майбутніх періодах, якщо зміна стосується цих майбутніх періодів. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво використовувало 
наступні судження, що надають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій 
звітності: 

на кінець року, проаналізувавши основні засоби, нематеріальні активи та інші 
відповідні активи на предмет знецінення, Товариством ознак знецінення не встановлено; 

справедлива вартість фінансових активів та зобов"язань, включена у фінансову 
звітність являє собою суму, на яку може бути обміняний інструмент в результаті поточної 
угоди між бажаючими здійснити таку операцію сторонами, відмінної від вимушеної 
продажі або ліквідації. Для визначення справедливої вартості використовувались наступні 
методи і допущення: справедлива вартість грошових коштів та короткострокових 
депозитів, торгової дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інших 
коротокострокових зобов"язань дорівнює їх балансовій вартості а основному з огляду на 
те, що ці інструменти будуть погашені в найближчому майбутньому. 
 
           6. Пояснення суттєвих статей Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, 
Звіту про власний капітал,за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.  
 
           В цих Примітках Товариство розкриває інформацію щодо суттєвих елементів 
фінансової звітності з метою надання споживачам інформації про фінансовий стан, 
фінансові результати і зміни щодо фінансового становища для прийняття економічних 
рішень. 
 
 
          6.1. 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 станом нв 31.12. 2018 року складають 59 643,0 
тис.грн. 

 31.12.2017 31.12.2018 

Грошові кошти та їх еквіваленти 51 059,0 тис.грн. 59 643,0 тис.грн. 

з них:   

грошові кошти на поточних рахунках 10 459,0 тис.грн. 22 375,0 тис.грн. 

грошові кошти на депозитних рахунках 41 026,0 тис.грн. 37 224,0 тис.грн. 
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грошові кошти в касі        43,0 тис.грн.        44,0 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. 

 
 
6.2. Дебіторська заборгованість. . 
Розмір дебіторської заборгованості за надані послуги страхування на 31.12.2018 

року становить  109 020  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 100,0 тис.грн. Зазначена дебіторська 
заборгованість є поточною, резерв сумнівних боргів не створювався. 

 
 
6.3. 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; 
- Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж 

страхування життя від 17.12.2004р. № 3104; 
- Порядком і правилами 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 31.12.2018 року складає 123 436,0 тис.грн., у тому числі: 

 Резерв незароблених премій   100 120,0 тис.грн.; 

 Резерв заявлених, але не виплачених збитків  14 576,0 тис.грн.; 

 Резерв збитків, які виникли, але не заявлені  3 093,0 тис.грн.; 

 Резерв катастроф  5 656 тис.грн.; 

 Резерв коливань збитковості  0,0 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 
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 
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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. 

 
6.4. Частка перестраховика у страхових резервах. 
Товариство передає страхові ризики у перестрахування з метою обмеженняризику 

виникнення збитків у зв"язку із страховою діяльністю. 
За умовами договорів перестрахування, перестраховик погоджується відшкодувати 

суму, передану у перестрахування, у разі, якщо здійснюється виплата страхових збитків. 
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій визначається у порядку, за 

яким формується величина резерву незароблених премій за відповідними видами 
страхування. 

Частка перестраховиків у резерві збитків, які заявлені, але не виплачені 
розраховується відповідно до умов договорів перестрахування. 

Станом на 31.12.2018 року частка перестраховика у страхових резервах складає 65 
363,0 тис.грн., у тому числі:  

У резерві незароблених премій         58 592, 0 тис.грн. 
У резерві заявлених, але не виплачених збитків  6 771,0 тис.грн.  
 
6.5. 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 31.12.2018 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. 
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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. 
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 

    100 120,0   100 120,0 
 

2. збитків, що виникли, 
але не заявлені 

        3 093,0       3 093,0 

3. збитків, що заявлені,  
але не виплачені 

     14 567,0     14 567,0 

 
 
 
6.6. 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. 

Запаси Товариства представлені малоцінними швидкозношувальними 
предметами, канцелярським приладдям, матеріалами виробничого призначення, вартість 
яких станом на 31.12.2017 року становила 304,0 тис.грн., а на 31.12.2018 року відповідно 
461,0 тис.грн. 

 
6.7. Валова сума отриманих доходів протягом 2017 та 2018 рр. представлена 

таким чином: 
 
                                                                                                      тис.грн. 

 31.12.2017 31.12.2018 

Дохід від реалізації послуг зі страхування 
(зароблені страхові премії) 

126 931 157 694 

Суми, повернуті від реалізації регресних 
вимог та інші операційні доходи 

    7 236     9 077 

Всього 134 167 166 771 

 
6.8. Собівартість реалізованих послуг. 
Виплата страхового відшкодування здійснюється Товариством згідно з умовами 

договорів страхування або чиного законодавства на підставі заяви страхувальника (його 
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта, 
який складається Товариством або уповноваженою ним особою. 

Аналітичний облік страхового відшкодування здійснюється за кожною претензією в 
межах кожного виду страхування.  

Страхові відшкодування  за 2017 рік становили 65 046 тис.грн. За 2018 рік страхові 
відшкодування складають 86 926 тис.грн. 

 
6.9. Регуляторні вимоги. 

            Товариство зобов"язане дотримуватись показників достатності капіталу, 
визначених регуляторними вимогами. Закон України "Про страхування" та інші нормативні 
акти містять такі вимоги: 
           6.9.1. Товариство повинне створити гагантійний фонд, що складається з резервного 
капіталу, додаткового оплачуваного капіталу та нерозподіленого прибутку. Станом на 
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31.12.2018 року гарантійний фонд Товариства становить 15 265 тис.грн. на 31.12.2017 
року гарантійний фонд становив 14 798 тис.грн. 
           Мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентна 1 000 тис.євро. 
           Чисті активи Товариства перевищують статутний капітал. 
           Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року Товариство виконує 
зазначені вище вимоги. 
           Крім того, станом на 31 грудня 2018 року Товариство дотримується умов 
забезпечення платоспроможності та має перевищення фактичного запасу 
платоспроможності (нетто-активів) (77 398 тис.грн.) над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності в розмірі 36 632 тис.грн., що в свою чергу є не менше ніж 25 
відсотків та не менше 1 млн.євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку 
зазначених показників. 

  Розміщення страхових резервів Товариством здійснюється відповідно до вимог 
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу  та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
страховика, яке затверджено Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07.06.2018 року №850. 

Нормативи платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та 
якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя,  з метою забезпечення  стабільного фінансового стану Товариства,  
відповідають вимогам чинного законодавства. 

 
Для представлення страхових резервів Товариство використовує наступні прийнятні 

активи: 
Грошові кошти на поточних рахунках                       22 698,0 тис.грн. 
в т.ч .в банках, які мають рейтинг не нижче АА за національною рейтинговою  
  шкалою                                                                      21 278,0 тис.грн 
Банківські вклади (депозити)                                     35 594,0 тис.грн., 
в т.ч .в банках, які мають рейтинг не нижче АА за національною рейтинговою  
  шкалою                                                                      31 811,0 тис.грн 
в тому числі кошти, сплачені до централізованих страхових резервних фондів 

Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри 
коштів, що використовуються виключно для здійснення страхових виплат за поточними 
зобов”язаннями страховика за договорами страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, зокрема: 

додатковий гарантійний внесок до централізованого страхового резервного фонду 
захисту потерпілих  у дорожньо-транспортних пригодах (ДГВПВЗ)        622,0 тис.грн. 

додаткові гарантійні  внески до ФЗП (ДГВФЗП)                              3 160,0 тис.грн.       
         Права    вимоги до перестраховиків, в тому числі: 

у резерві незароблених премій                                                     58 329, 0 тис.грн. 
          у резерві заявлених, але не виплачених збитків                            6 771,0 тис.грн. 

Готівка в касі                                                                                          44,0 тис.грн.   
Товариство постійно проводить аналіз надходження страхових платежів за 

термінами їх оплати і відстежує прострочені залишки дебіторської заборгованості. Розмір 
дебіторської заборгованості за надані послуги страхування  на 31.12.2018 року становить  
109 020,0 тис.грн. та складається із заборгованості страхувальників зі сплати чергових 
страхових платежів. Дебіторська заборгованість за надані послуги страхування є 
непростроченою дебіторською заборгованості за укладеними договорами страхування та 
перестрахування.  

    
Станом на 31.12.2018 року Товариство забезпечило виконання нормативів 

платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій та якості активів. 
 
           7. 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 31.12.2018 року відсутні. 
 
 
           8. Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-
тестування. 
 
           Станом на 31.12.2018 року  найбільш суттєвим ризиком з урахуванням специфіки 
діяльності Товариства є ризик, пов"язаний зі зниженням обмінного курсу іноземних валют 
відносно гривні на 25% (призводить до падіння величини нетто-активів на 19,349%). 
           Другим за ступенем потенційного впливу на розмір нетто-активів є сценарій 
збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним 
страхуванням здоров"я) на 40%, що має вплив на розмір нетто-активів в розмірі 8,93%. 
          Третім ризиком є ризик збільшення витрат, пов"язаних з обслуговуванням договорів 
медичного страхування (безперервного страхування здоров"я), на 10% (призводить до 
падіння величини нетто-активів на 3,963%). 
          Наступним ризиком є сценарій зростання виплат із ОСЦПВ, що має вплив на розмір 
нетто-активів в розмірі 3,769%. 
          Інші стрес-сценарії (зменшення ринкової вартості акцій, які не перебувають у 
лістингу, що включені до складу активів балансу, підвищення  обмінного курсу іноземних 
валют відносно гривні)  мають вплив не більше ніж 1,06% на загальну величину нетто-
активів і, на думку Товариства, не є суттєвими. 
          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 
зниженням обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25% контролюється за 
допомогою системи управління ризиками, зокрема положеннями та процедурами, що 
передбачені в політиці управління інвестиціями. 
            

 
           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 2018 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 діяльності в 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, Аджу Павлу Стріт, 
ЛЕДРА ХАУС, Аджіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр. Компанія  має позитивну ділову 
репутацію та відповідає встановленим законодавством вимогам. Протягом 2018 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 
обрано 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. Повноваження Правління 
підтверджено Протоколом № 1 від 24.04.2018р. Правління складається з 4-х осіб: Голова 
Правління – Воронянська Марина Вікторівна, члени Правління – Вєннікова Ірина 
Анатоліївна, Дмитрієва Людмила Фоківна, Кашура Кирило Сергійович. За звітний період 
склад Правління не змінювався. Фактів порушення  членами виконавчого органу 
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внутрішніх правил, що призвели б до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг не виявлено.  
  Протягом 2018 р. органами державної влади, заходи впливу до ПрАТ 
"Європейський страховий альянс” не застосовувались.  
    Винагорода за 2018 рік членам Наглядової ради не нараховувалась і не 
сплачувалась.  В 2018 році членам Правління нараховувалася заробітна плата за 
посадовими окладами. Будь-яких інших винагород за 2018 рік не нараховувалось. 
 Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2018 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 2018 року службою внутрішнього аудиту не 
виявлено. Всі зміни в діяльності Товариства  відображені в фінансовій звітності і примітках 
до фінансової звітності за 2018 рік.   
 На протязі 2018 року  фактів відчуження активів  в обсязі, що перевищує 
встановлений  у Статуті розмір не було.  
           В  2018 році фактів  купівлі – продажу  активів в обсязі, що перевищує 
встановлений у Статуті  розмір не було.  

 До переліку пов’язаних осіб Товариство включало сторони, які мали можливість 
контролювати одна іншу, або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та 
операційних рішень іншої сторони: це акціонери Товариства, Голова Наглядової Ради та 
Голова Правління Товариства. 
До операцій з пов’язаними сторонами Товариство відносило операції по обміну 
ресурсами, або зобов’язаннями між сторонами, незалежно від отримання, або 
відшкодування оплати. За звітний період розмір таких операцій складає 614 тис. грн. 
           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 на 2018 рік обрано ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Украудит 
ХХI-Шевченківська філія", код ЄДРПОУ 24362662. Місцезнаходження аудиторської фірми: 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 9 літера А. Аудиторська фірма діє на підставі 
свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  № 1574 від 26 січня 
2001 року, термін дії свідоцтва до 24.12.2020 року.  
            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 
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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 2018 р. розглянуто у відповідності до норм чинного 
законодавства. Позови до суду стосовно надання фінансових послуг розглядаються у 
передбаченому законодавством порядку. 
             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 
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