
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Бойчин М.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
26.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34692526 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Подiльський, 04071, Київ, Спаська 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0442200007 0445698411 

6. Електронна поштова адреса 

info@erv.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у «ВIДОМОСТI НКЦПФР» 81(2834) 
  

27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.erv.ua в мережі Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

вiдсутнi 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01№602797 

3. Дата проведення державної реєстрації 

19.10.2006 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

9473000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

27 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння та контролю є: - Загальнi збори акцiонерiв - Наглядова Рада - Правлiння - 

Ревiзор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

2) МФО банку 

322313 

3) поточний рахунок 

26500010033917 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

322313 

6) поточний рахунок 



26500010033917 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 569332 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 
569333 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

569334 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 
569335 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть) 

569338 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 569339 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

Необмежена 



фiнансових 

послуг 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування медичних витрат 569336 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 569337 18.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Акцiонерне товариство 

“Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ”  

HRB 42000 
81669Нiмеччина Мюнхен 

Розенхеймер Штрассе 116 
99.99998 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Крайчек Володимир 0.00001 

Бадер Рихард 0.00001 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крайчек Володимир 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ERV pojistovna, Прага 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову Раду. 

На посаду Голови Наглядової Ради переобрано строком на 1 (один) рiк на безоплатнiй основi 

В перiод з 2009 по 2017 рiк включно обiймав посаду Голови Правлiння ERV pojistovna, Прага. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дворак Лiбор 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ERV pojistovna, Прага 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову Раду. 

На посаду Члена Наглядової Ради переобрано строком на 1 (один) рiк на безоплатнiй основi 

В перiод з 2009 по 2017 рiк включно обiймав посаду Члена Правлiння ERV pojistovna, Прага. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 



* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тiммер Улрiке 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова мiжнародного бiзнесу у компаiї Europaische reiseversicherung, Мюнхен 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Наглядову Раду. 

На посаду Члена Наглядової Ради переобрано строком на 1 (один) рiк на безоплатнiй основi 

В перiод з 2009 по 2017 рiк включно обiймала посаду Голови мiжнародного бiзнесу у компаiї 

Europaische reiseversicherung, Мюнхен 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бойчин Мирослав Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До 2006 року обiймав посаду Директора Предстваництва фiрми "Еуропейше Райзеферзiхерунг 

АГ" (Австрiя) 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. 

На посаду Голови Правлiння переобрано строком на 5 (п'ять) рокiв 

В перiод з 2009 по 2016 рiк включно обiймав посаду Голови Правлiння ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування" 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Комерцiйний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Нiколаєв Андрiй Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До 2007 року обiймав посаду Директора Київської агенцiї Центрального апаратуЗАТ 

"Європейський страховий альянс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. 

На посаду Члена Правлiння переобрано строком на 5 (п'ять) рокiв 

В перiод з 2009 по 2010 рiк обiймав посаду Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ 

"Європейське туристичне страхування". 

В перiод з 2010 по 2015 рiк обiймав посаду Члена Правлiння- Першого заступника Голови 

Правлiння ПрАТ "Європейське туристичне страхування" 

В перiод з 2015 по 2016 рiк обiймав посаду Члена Правлiння - Комерцiйного директора ПрАТ 

"Європейське туристичне страхування" 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 



господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння - Фiнансовий директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Калита Вячеслав Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До 2015 року обiймав посаду Головного бухгалтера ПрАТ "АIГ Україна" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.04.2015 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Правлiння. 

На посаду Члена Правлiння обрано строком на 5 (п'ять) рокiв 

В перiод з 01.07.2009 по 31.03.2011 рiк обiймав посаду фiнансового директора фiнансового 

департаменту ПрАТ «ПЗУ Україна страхування життя», з 01.11.2011 по 23.08.2012 рiк обiймав 

посаду Головного бухгалтера ПрАТ «СК «Фiдем Лайф», з 05.02.2013 по 13.02.2015 рiк обiймав 

посаду Головного бухгалтера «ПрАт «АIГ Україна» 

З 2015 по 2016 рiк обiймав посаду Члена Правлiння - Фiнансового директора ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування" 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Булгакова Iрина Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До 2007 року обiймала посаду Головного бухгалтера ЗАТ "Фiнансовий холдинг "Укрексiмстрах" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.02.2007 0 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi чинним законодавством, посадовою iнструкцiєю, 

положеням про бухгалтерiю. 

На посаду Головного бухгалтера призначено безстроково. 

В перiод з 2009 по 2016 рiк обiймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування" 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 

господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Новакова Тетяна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Обiймала посаду внутрiшнього аудитора ERV pojistovna, Прага 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

11.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обовязки визначенi в Статутi Товариства та Положеннi про Ревiзора 

На посаду Ревiзора обрано строком на 5 (п'ять) рокiв на безоплатнiй основi. 

В перiод з 2011 по 2017 рiк включно обiймала посаду внутрiшнього аудитора ERV pojistovna, 

Прага 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi 



господарської, 

службової дiяльностi, не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Крайчек Володимир 39939883 1 0.00001 1 0 0 0 

Усього 1 0.00001 1 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Акцiонерне товариство 

“Еуропейше Райзеферзiхерунг 

АГ”  

HRB 42000 
81669 Нiмеччина Мюнхен Мюнхен 

Розенхеймер Штрассе 116 
9472998 99.99998 9472998 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 9472998 99.99998 9472998 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
20.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

1 пропозицiя до порядку денного надходила вiд акцiонера Крайчека Володимира: 

- Першим питанням порядку денного визначити «Обрання складу лiчильної комiсiї». 

- Додати до порядку денного питання:  

1) «Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для 

кумулятивного голосування на всiх наступних Загальних зборах акцiонерiв Товариства».  

2) «Обрання зовнiшнього аудитора». 

Порядок денний та прийнятi рiшення: 

1. Обрання складу лiчильної комiсiї. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi Розум Анни, Булгакової Iрини, Вишталюка Олександра. 

2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для 

кумулятивного голосування на всiх наступних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.  

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Встановити наступний порядок та спосiб затвердження бюлетнiв: 

- Бюлетенi для голосування повиннi вiдповiдати затвердженим Наглядовою Радою Товариства 

зразкам, бути пiдписанi акцiонерами або їх представниками, та засвiдченi пiдписом голови 

реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. 

3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборiв. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Володимира Крайчека та секретарем 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Карiне Боiн. 

4. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 

5. Затвердження звiту Наглядової Ради, Правлiння та Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзора. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Затвердити звiт Правлiння, звiт Наглядової Ради та звiт Ревiзора. 

Затвердити рiчний баланс Товариства за 2016 рiк. 

6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства (в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з 

урахуванням вимог, передбачених законодавством). 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Розподiлити прибуток Товариства за 2016 рiк у розмiрi 8 058 тис. грн. наступним чином: 

• 5% (403 тис. грн) направити на формування резервного фонду; 

• 95% (7 655 тис. грн) залишити як нерозподiлений прибуток. 

7. Переобрання членiв Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважена на пiдписання договорiв з Членами Наглядової Ради  

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Обрати новий склад Наглядової Ради товариства з «20» квiтня 2017 року строком на один рiк. Новий 

склад Наглядової Ради Товариства: 

• Володимир Крайчек 

• Улрiке Тiммер 

• Лiбор Дворак 

Покласти на Голову Правлiння Товариства Бойчина Мирослава обов’язок щодо пiдписання 

безоплатного договору з членами Наглядової ради Товариства. 

8. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

: Затвердити змiни до Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» шляхом викладення 

його у новiй редакцiї. 

Встановити, що нова редакцiя Статуту ПрАТ «Європейське туристичне страхування» набуває 

чинностi для Товариства, його акцiонерiв, посадових осiб, спiвробiтникiв з моменту прийняття цього 



рiшення Загальними Зборами Товариства, а для третiх осiб – з моменту її державної реєстрацiї. 

Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «Європейське туристичне страхування» Бойчина 

Мирослава Михайловича пiдписати Статут ПрАТ «Європейське туристчине страхування» в новiй 

редакцiї, будь-якi iншi документи (без обмежень) необхiднi для реєстрацiї Статуту та забезпечити 

здiйсненя в установленому законодавством України порядку державної реєстрацiї нової редакцiї 

Статуту Товариства, затвердженої цими рiчними Загальними Зборами Товариства у строки, 

визначенi чинним законодавством. 

9. Обрання зовнiшнього аудитора. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Обрати з 20 квiтня 2017 року зовнiшнiм аудитором Аудиторську фiрму "АУДИТ-ОПТIМ" строком 

на 1 (один) рiк та Товариство KPMG строком на 1 (один) рiк. 

10. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 

майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

ОДНОГОЛОСНО ВИРIШИЛИ: 

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом поточного року значних правочинiв (угоди 

про депозитнi вклади, про страхування, про перестрахування тощо) ринкова вартiсть майна або 

послуг по яким, перевищує 25% вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк 

з обовязковим дотриманням вимог, визначених в керiвництвах групи ERV та ERGO. Гранична 

сукупнiсть вартостi правочинiв 50000 тис.грн.  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього 

періоду 
У звітному періоді 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за 

простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, 

грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які мають право 

на отримання дивідендів 
    

Дата (дати) перерахування дивідендів через 

депозитарну систему із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

    

Опис Девiденди не сплачувалися 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Аудиторська фiрма "АУДИТ-ОПТIМ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 21613474 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський Київ Хорива 23 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

0295 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0444257499 

Факс 0444257499 

Вид діяльності аудит 

Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв цiнних паперiв 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.10.2008 №412/1/08 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000047757 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1 9473000 9473000 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами не велася. Додаткової емiсiї не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

Не вiдбувалися 

  

Приватне акцiонерне товариство “Європейське туристичне страхування” (далi – “Компанiя”) 

було створене згiдно iз законодавством України у 2006 роцi. Основними напрямками дiяльностi 

Компанiї є надання страхових послуг та послуг, пов’язаних зi страхуванням подорожуючих, як в 

Українi так i закордоном. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй на здiйснення 

страхової дiяльностi, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України.  

Зареєстрований офiс Компанiї знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 5, оф.15. 

Компанiя не має окремих територiальних вiддiлень. 

Фактичною контролюючою стороною Компанiї є Munich Re (Нiмеччина). 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй не має, змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулось. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 27 осiб. Фонд оплати працi склав 10628 

тисячi гривень, що на 18% бiльше нiж у 2016. Компанiя весь час пiдвищує квалiфiкацiю 

працiвникiв шляхом проведення семiнарiв. 

  

Компанiя є Членом Української федерацiї убезпечення. Українська федерацiя убезпечення 

об’єднує провiднi страховi компанiї, якi працюють в класичному сегментi страхового ринку 

України. УФУ докладає багато зусиль задля розбудови класичного, прозорого, сильного 

страхового ринку, вироблення правил поведiнки учасникiв страхового ринку та стандартiв 

надання страхових послуг, розроблення проектiв нормативно-правових актiв, сприяння їх 

прийняттю та впровадженню. 

  

вiдсутня 

  

вiдсутнi 

  

Основнi засоби вiдображаються у звiтностi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого 

зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть придбання включає витрати, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Якщо одиницi основних засобiв складаються 

з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як 

окремi одиницi основних засобiв. 

Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до 

експлуатацiї. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного 

використання якого-небудь компонента вiдрiзняється вiд строкiв корисного використання решти 

компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних 

засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi необхiдностi. 

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв i вiдстрочених 

податкових активiв, перевiряється на кожну звiтну дату з метою виявлення будь-яких ознак 

зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного 

вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що мають 

невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються 



щороку у ту саму дату. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова 

вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму 

очiкуваного вiдшкодування. 

Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних 

ознак зменшення корисностi. Кориснiсть фiнансового активу вважається такою, що зменшилася, 

якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, 

пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за 

цим активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 

  

Компанiя надає такi види страхових послуг: 

• добровiльне страхування фiнансових послуг; 

• добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 

• добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

• добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)); 

• добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);  

• добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв; 

• добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)); 

• добровiльне страхування медичних витрат. 

  

Значнi придбання вiдсутнi 

  

вiдсутнi 

  

Збiльшення основних засобiв не очiкується.  

До основних засобiв належать: транспортнi засоби, комп'ютери та обладнання, приладдя та 

iнвентар 

  

Незважаючи на те, що в 2016-2017 рр. ситуацiя як i ранiше залишалася нестабiльною, українська 

економiка почала демонструвати деякi ознаки пожвавлення, такi, як уповiльнення темпiв 

iнфляцiї, зниження темпiв знецiнення гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, 

зростання мiжнародних резервiв Нацiонального банку України i загальне пожвавлення дiлової 

активностi.  

У 2016 та 2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валюти, запровадженi в 2014-

2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягає 

обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для експортно-

iмпортних операцiй в iноземнiй валютi був збiльшений. Крiм того, НБУ дозволив українським 

компанiям виплачувати дивiденди за кордон у межах певного щомiсячного лiмiту.  

Банкiвська система залишається вкрай нестабiльною через малi обсяги капiталу i погану якiсть 

активiв, а українськi компанiї та банки, як i ранiше, вiдчувають брак фiнансування з боку 

внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. 

Мiжнародний валютний фонд продовжив надавати пiдтримку українському уряду в рамках 

чотирирiчної програми розширеного фiнансування МВФ, затвердженої в березнi 2015 року. Iншi 

мiжнароднi фiнансовi установи також надавали останнiми роками значну технiчну пiдтримку з 



тим, щоб допомогти Українi реструктурувати зовнiшнiй борг i здiйснити рiзнi реформи (в тому 

числi реформу стосовно боротьби з корупцiєю, реформу в сферi корпоративного права i 

поступову лiбералiзацiю енергетичного сектора).  

У серпнi 2017 року Moody's пiдвищило кредитний рейтинг України до Caa2 з «позитивним» 

прогнозом, що було пов'язано з недавнiми державними реформами i полiпшенням мiжнародних 

вiдносин. Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд продовження 

проведення урядом структурних реформ та iнших чинникiв.  

  

За порушення строкiв сплати Податку на прибуток страхових органiзацiй, Головним управлiнням 

ДФС у м. Києвi на Товариство було накладено штраф в сумi 82959,80 грн та 41489,00 грн. Скаргу 

Товариста на податковi повiдмлення-рiшення ДФС не задовольнила, штраф сплачено в повному 

обсязi. 

Рiшенням (постановою) Нацкомфiнпослуг № 1218/1885/17-4/20фм вiд 23.11.2017 р. про 

застосування санкцiй, передбачених Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї 

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» до Товариства застосовано санкцiю у виглядi штрафу 

в розмiрi 51 000,00 (п’ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп. Рiшення товариством виконано. 

  

Товариство має достатньо робочого капiталу для покриття поточних потреб.  

  

Вiдкладена премiя на кiнець 2017 року становить 5655 тис. грн. 

  

Згiдно планiв компанii, збiр страхових премiй у 2018 роцi збiльшиться на 8%. Компанiя має 

намiри продовжувати iнвестування  

  

Розробки вiдсутнi 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента вiдсутнi 

  

вiдсутня 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 102 2176 0 0 102 2176 

транспортні засоби 1065 763 0 0 1065 763 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 90 111 0 0 90 111 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис 
 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
42894 26606 

Статутний капітал (тис. грн.)  9473 9473 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
9473 9473 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв розраховується: (необоротнi актива+оборотнi 

активи)-(Довгостроковi зобовязання+поточнi зобовязання) 

Висновок Станом на 31.12.2017 р. чистi активи дорiвнюють 42894 тис. грн., що перевищує розмiр 

статутного капiталу Товариства на 33421 тис. грн. що вiдповiдає вимогам законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 0 X X 

Опис: вiдсутня 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Страховi 

полiси 
833727 164229 100 833727 164229 100 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 



№ 

з/

п 

Дата 

прийн

яття 

рішенн

я 

Найменув

ання 

уповноваж

еного 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
20.04.2

017 

Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

50000 90030 55.54 

угоди про 

депозитнi 

вклади, про 

страхування, 

про 

перестрахування 

тощо 

20.04.2018 www.erv.ua 

Опис: 

20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1701 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення про прийняття рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством протягом поточного року 

(угоди про депозитнi вклади, про страхування, про перестрахування тощо) ринкова вартiсть майна або послуг по яким, 

перевищує 25% вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк з обов’язковим дотриманням вимог, 

визначених в керiвництвах групи ERV та ERGO. 

Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 90 030 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у %) – 55,54%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9473000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах – 9473000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 9473000 шт., «проти» – 0 шт. та «утримались» 0 

шт. Рiшення прийнято. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

20.04.2017 20.04.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

20.04.2017 20.04.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма 

"АУДИТ-ОПТИМА" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
21613474 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Хорива, 

23 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
0295 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

345 П 000345 345 

31.01.2016 30.07.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

304/4 

24.12.2014 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора***  

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 32 

03.04.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 10.04.2018 

24.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма 

"АУДИТ-ОПТИМА" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
21613474 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Хорива, 23 



Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
0295 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

345 П 000345 345 

29.01.2016 30.07.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого 

Аудиторською палатою України 

304/4 

03.04.2018 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту 32 

03.04.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 10.04.2018 

24.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000.00 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi страховика 

Приватного акцiонерного товариства  

«Європейське туристичне страхування» 

станом на 31.12.2017 року 

 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

Учасникам та керiвництву  

ПрАТ «Європейське туристичне страхування» 

1.Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Європейське туристичне страхування» 

(код ЄДРПОУ: 34692526, мiсцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, офiс, 15), що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2017р., та звiту про сукупнiй дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Компанiї на 31 грудня 2017р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг», видання 2015 року, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту 

рiшенням Аудиторської палати України № 344 вiд 04.05.2017 року, та «Методичних рекомендацiй щодо 

аудиторських звiтiв, що подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, за результатами аудиту рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2017р.», 

затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 142 вiд 01.01.2018р. 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi» нашого звiту.  

Ми є незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства «Європейське туристичне страхування» 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали 

iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому висновку. 

Iнша iнформацiя 

Вiдповiдно до проведених процедур щодо iншої iнформацiї ми повiдомляємо про наступне:  

Рiчнi звiтнi данi, якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг України 

Нами також була розглянута iнша iнформацiя, що засвiдчує особливостi фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2017р., а саме:  

- «Звiт про доходи та витрати страховика» за 2017р.; 

- «Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика» за 2017р.; 

- Роздiл 3 «Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя» за 2017р.; 

- Роздiл 4 «Показники дiяльностi страховика з видiв обов’язкового страхування» за 2017р.; 

- Роздiл 5 «Пояснення щодо операцiй перестрахування» за 2017р.; 

- Роздiл 6 «Умови забезпечення платоспроможностi страховика» за 2017р. 

Ми провели тестування показникiв звiтних даних з метою отримання достатнiх доказiв того, що вони не мiстять 

суттєвих помилок, мають достатнє обґрунтування первинними документами i даними бухгалтерського облiку 

товариства. 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та рiчними звiтними даними, якi надаються в 

Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, що розкривається 

Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 

мiстять фiнансову звiтнiсть, яка пiдлягала аудиту».  

В результатi проведення аудиторських процедур ми не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть 

була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, яка розкривається товариством та подається до Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.  

Ми не iдентифiкували суттєвої невiдповiдностi (суперечностi) iншої iнформацiї, що подається до Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та iнформацiї, яка мiститься у 

перевiренiй нами фiнансовiй звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову 

звiтнiсть. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi пiдприємства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 

звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi. 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.  

Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до 

МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та дотримуємось 

професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  

Крiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, 

що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 

контролю; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 



аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

Перевiрка проводилася в межах адмiнiстративного офiсу: 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15. 

Партнер завдання з аудиту 

Аудитор 

Сертифiкат аудитора 

№ 006741 вiд 23.12.2010р., дiйсний до 23.12.2020р. Ведмеденко Г.Б.  

Вiд iменi аудиторської фiрми 

Директор 

Сертифiкат аудитора 

серiї А № 001147 вiд 28.04.1994р., дiйсний до 28.04.2023р. Трушкевич Т.М. 

Україна м. Київ 24.04.2018 року  

Реєстрацiйний № 20/04/18 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2015 1 2 

3 2014 3 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Вiдсутнє Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): вiдсутнє Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): вiдсутнє Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
 

Інше (зазначити)  

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) самооцiнка не проводилась 

 



самооцiнка не проводилась 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової Ради 

комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  вiдсутнє 

 

вiдсутнє 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  вiдсутнє 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): вiдсутнє  X 

 



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X  

Інше (запишіть)  вiдсутнє 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Положення про структурнi 

пiдроздiли, посадовi iнструкцiї, 

положення щодо регулювання 

певних процесiв в Товариствi 

тощо 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 



Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) вiдсутнє 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитора змiнено не було 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 



Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) вiдсутнє 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  вiдсутнє 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): нi    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Правлiння  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: не оприлюднено  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Кодекс корпоративного управлiння дотримується 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Страхова компанiя створена для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування з 

метою отримання прибутку в iнтересах Товариства та акцiонерiв Товариства  

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власник iстотної участi ПрАТ «Європейське туристичне страхування» є: Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ (Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft), Нiмеччина (реєстрацiйний 

номер HRB 42 000, юридична адреса: Розенхеймер Штрассе 116, 81669, Мюнхен, Нiмеччина, 

частка власностi становить 99,99998% статутного капiталу Власник iстотної участi вiдповiдав 

встановленим законодавством вимогам та протягом 2017 року змiни у складi власника iстотної 

участi не вiдбувалися  

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Фактiв порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що 

призвели до заподiяння шкоди страховiй компанiї або споживачам фiнансових послуг не було. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Протягом 2017 року до Приватного акцiонерного товариства «Європейське туристичне 

страхування» органами державної влади заходи впливу застосовувалися 1 (один) раз: Рiшенням 

(постановою) Нацкомфiнпослуг № 1218/1885/17-4/20фм вiд 23.11.2017 р. про застосування 

санкцiй, передбачених Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню 



розповсюдження зброї масового знищення» до Товариства застосовано санкцiю у виглядi штрафу 

в розмiрi 51 000,00 (п’ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп. Рiшення товариством виконано.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Страхової компанiї. Процес 

управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i 

комплексний характер, Призначено особу вiдповiдальну за проведення управлiння ризиками. 

Наглядова Рада встановлює допустимi рiвнi ризикiв i здiйснює стратегiчний нагляд за управлiнням 

ними. Виконавчий орган здiйснює тактичне управлiння фiнансовим, ринковим, операцiйним 

ризиками, ризиком лiквiдностi, ризиком змiни тарифної ставки при укладаннi договорiв 

страхування i звiтує про це перед Наглядовою Радою. Протягом року подавалися звiти. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Протягом 2017 року функцiонувала система внутрiшнього аудиту, в особi внутрiшнього аудитора 

Боiн К. Ю. Внутрiшнiй аудит допомагає Товариству досягти встановлених цiлей шляхом 

забезпечення систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв 

внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. За результатами 

перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення щодо 

усунення виявлених недолiкiв, впроваджено рекомендацiї аудитора по зменшенню ризикiв та 

полiпшенню роботи компанiї.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi 

ПрАТ «Європейське туристичне страхування» не вiдбувалося. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2017 року не здiйснювалася нi купiвля-продаж активiв, нi їх оцiнка. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Протягом 2017 року не проводились операцiї з продажу страхових продуктiв пов’язаним особам  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторський висновок за 2017 рiк вiдповiдає вимогам органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АУДИТ-ОПТIМ» ЄДРПОУ 21613474 вул. Хорива, 23 м. Київ  

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Стаж аудиторської дiяльностi 17 рокiв 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 



аудитор проводив аудит рiчної звiтностi за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

iншi аудиторськi послуги фiнансовiй установi не надавались 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

не виникало конфлiкту iнтересiв 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

аудит звiтностi за 2010 рiк проводила компанiя АФ "Укрфiнансаудит" аудит звiтностi за 2011 рiк 

проводила компанiя АФ "Укрфiнансаудит" аудит звiтностi за 2012 рiк проводила компанiя ПП 

"Едиктаудит" аудит звiтностi за 2013 рiк проводила компанiя ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«АУДИТ-ОПТIМ» аудит звiтностi за 2014 рiк проводила компанiя ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«АУДИТ-ОПТIМ» аудит звiтностi за 2015 рiк проводила компанiя ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«АУДИТ-ОПТIМ» аудит звiтностi за 2016 рiк проводила компанiя ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«АУДИТ-ОПТIМ» аудит звiтностi за 2017 рiк проводила компанiя ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«АУДИТ-ОПТIМ» 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнення не застосовувались 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

В ПрАТ «Європейське туристичне страхування» є механiзм розгляду скарг.  

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Уповноважений розглядати скарги Заступник Комерцiйного директора – Начальник управлiння 

продаж Вишталюк Олександр Iванович. 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Протягом 2017 року до ПрАТ «Європейське туристичне страхування» було подано 8 (вiсiм) скарг 

щодо непогодження з рiшенням про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування. У задоволеннi 7 

(семи) скарг було вiдмовлено. 1 (одна) скарга задоволена.  

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Протягом 2017 року було подано 1 позов до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ 

«Європейське туристичне страхування» на загальну суму 65255,55 грн. страхового вiдшкодування 

та 100000,00 грн. моральної шкоди, за результатами розгляду якого з Товариства стягнуто страхове 

вiдшкодування в сумi 65255,55 грн., у задоволення вимоги про стягнення моральної шкоди 

вiдмовлено.  

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

Територія  за КОАТУУ 803850000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
25  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м. Київ, вул. Спаська, 5, оф. 15, 04071  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 792 1028 0 

первісна вартість 1001 1183 1529 0 

накопичена амортизація 1002 391 501 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1736 1505 0 

Основні засоби: 1010 1257 3050 0 

первісна вартість 1011 2279 4406 0 

знос 1012 1022 1356 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 8766 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 548 466 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 4333 14815 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 217 284 0 

Виробничі запаси 1101 217 284 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 2392 8495 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1789 

 

6640 

 

0 

з бюджетом 1135 528 1 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 125 196 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1048 3410 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160  13340 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 69161 73808 0 

Готівка 1166 14 3 0 

Рахунки в банках 1167 15005 10768 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 2349 5032 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 8088 12039 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 421 1083 0 

резервах незароблених премій 1183 7667 10956 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 85697 123245 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 90030 138060 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9473 9473 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 4617 4617 0 

Емісійний дохід 1411 4617 4617 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 570 973 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11946 27831 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 26606 42894 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 50529 68291 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 24407 30766 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 26121 37525 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 50529 68291 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 4538 6675 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 182 2303 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2048 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 6 0 

за одержаними авансами 1635 348 6664 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 6313 9442 0 

Поточні забезпечення 1660 1514 1778 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 7 0 

Усього за розділом IІІ 1695 12895 26875 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 90030 138060 0 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник Бойчин Мирослав Михайлович 

Головний бухгалтер Булгакова Iрина Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 135328 99031 

Чисті зароблені страхові премії 2010 135328 99031 

Премії підписані, валова сума 2011 164229 122453 

Премії, передані у перестрахування 2012 20786 16055 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 11404 10788 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 3289 3421 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 57671 ) ( 40625 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

77657 

 

58406 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -2796 -7754 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -2796 -7754 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4574 4166 

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 ( 21997 ) ( 17335 ) 

Витрати на збут 2150 ( 34054 ) ( 23537 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 621 ) ( 2690 ) 

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 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

22763 

 

11256 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3027 2271 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 6 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 727 ) ( 26 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

25057 

 

13501 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 8769 5443 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

16288 

 

8058 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 16288 8058 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1004 1037 

Витрати на оплату праці 2505 10899 8389 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1569 1382 



Амортизація 2515 556 265 

Інші операційні витрати 2520 42644 31489 

Разом 2550 56672 42562 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник Бойчин Мирослав Михайлович 

Головний бухгалтер Булгакова Iрина Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 2083 2281 

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 143335 96909 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 752 370 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -44030 ) 

 

( -23043 ) 

Праці 3105 ( -8582 ) ( -7250 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1794 ) ( -1228 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -8599 ) ( -9430 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -6241 ) ( -7480 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( -253 ) ( -187 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( -162 ) ( -136 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( -55708 ) ( -37889 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( -12779 ) ( -574 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14678 20146 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 97380 60261 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 140 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( -12559 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12419 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2259 20146 

Залишок коштів на початок року 3405 69161 46100 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2388 2915 

Залишок коштів на кінець року 3415 73808 69161 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник Бойчин Мирослав Михайлович 

Головний бухгалтер Булгакова Iрина Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник  



Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне 

страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 9473 0 4617 570 11946 0 0 26606 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 9473 0 4617 570 11946 0 0 26606 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 16288 0 0 16288 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 403 -403 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 403 15885 0 0 16288 

Залишок на 

кінець року 
4300 9473 0 4617 973 27831 0 0 42894 

 

Примітки вiдсутнi 

Керівник  

Головний бухгалтер  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Основа складання фiнансової звiтностi 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

(МСФЗ). 

(б) Основа оцiнки 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi. 

(в) Функцiональна валюта та валюта подання  

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, в 

якiй подано показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя, подана у гривнях, була 

округлена до тисяч. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 

Нижче наведено курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що використовувалися 

при складаннi цiєї фiнансової звiтностi:  

Валюта 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Долар США 28.07 27.19 

Євро 33.50 28.42 

(г) Безперервнiсть дiяльностi 

Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу безперервностi дiяльностi. 

(д) Використання оцiнок i суджень 

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 

суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi з 

ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються 

обґрунтованими за даних обставин i результати яких формують основу для суджень вiдносно 

балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 

ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у 

кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  

Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських 

оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх 

перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв. 

(е) Невизначенiсть оцiнок 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi 

Для всiх видiв страхування Компанiя оцiнює резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, за 

допомогою статистичних методiв. Такi методи передбачають екстраполяцiю сплачених та 

понесених збиткiв, середньої суми витрат за одним збитком та фактичної кiлькостi збиткiв на 

рiчнiй основi шляхом аналiзу динамiки розвитку збиткiв у попереднiх роках та визначення 

коефiцiєнтiв очiкуваних збиткiв. Ключовими статистичними методами, що використовуються 

Компанiєю, є методи “Chain ladder” та “Modified chain ladder” що ґрунтуються на iсторичних 

даних для оцiнки спiввiдношень сплачених та понесених збиткiв. 

Аналiз чутливостi 

Одним з головних припущень, що впливають на загальну суму резерву збиткiв, є ряд факторiв 

розвитку збиткiв, що застосовуються до сплачених збиткiв даного перiоду з метою прогнозування 

можливих збиткiв у майбутньому.  

Збiльшення першого фактора розвитку збиткiв (за перший квартал) на 10% на 31 грудня 2017 р. 

призвело б до зменшення чистого прибутку за 2017 рiк на 1,469 тисячi гривень, а, отже, до 

зменшення власного капiталу на 31 грудня 2017 р. на таку ж суму. Цей аналiз передбачає, що всi 

iншi змiннi величини залишаються постiйними. 

Зменшення першого фактору розвитку збиткiв (за перший квартал) на 10% на 31 грудня 2017 р. 



призвело б до збiльшення чистого прибутку за 2017 рiк на 1,469 тисячi гривень, а, отже, до 

збiльшення власного капiталу на 31 грудня 2017 р. на таку ж суму, за умови, що всi iншi змiннi 

величини залишаються постiйними. 

Збiльшення першого фактора розвитку збиткiв (за перший квартал) на 10% на 31 грудня 2016 р. 

призвело б до зменшення чистого прибутку за 2016 рiк на 1,143 тисячi гривень, а, отже, до 

зменшення власного капiталу на 31 грудня 2016 р. на таку ж суму. Цей аналiз передбачає, що всi 

iншi змiннi величини залишаються постiйними. 

Зменшення першого фактору розвитку збиткiв (за перший квартал) на 10% на 31 грудня 2016 р. 

призвело б до збiльшення чистого прибутку за 2016 рiк на 1,120 тисяч гривень, а, отже, до 

збiльшення власного капiталу на 31 грудня 2016 р. на таку ж суму, за умови, що всi iншi змiннi 

величини залишаються постiйними.  

Аналiз збитковостi страхових продуктiв i адекватностi резерву збиткiв 

На кожну дату звiтностi проводяться аналiзи збитковостi страхових продуктiв i адекватностi 

резерву збиткiв з метою визначення того, чи є адекватними резерви незароблених премiй. 

Адекватнiсть резерву збиткiв аналiзується окремо для кожного виду страхування. Для проведення 

такого аналiзу використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових 

потокiв за договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких, як витрати на вiдшкодування 

збиткiв, i iнвестицiйний доход вiд активiв, що пiдтримують резерви незароблених премiй. Станом 

на 31 грудня 2017 р. та 2016 р. аналiз збитковостi страхових продуктiв i адекватностi резерву 

збиткiв, що був зроблений Компанiєю, показав, що необхiдностi створювати додатковий резерв 

немає. 

Аналiз чутливостi тесту на збитковiсть страхових продуктiв та адекватностi резерву збиткiв 

Збiльшення коефiцiєнту збитковостi на 20 вiдсоткiв станом на 31 грудня 2017 р. призвело б до 

зменшення чистого прибутку та капiталу на 915 тисяч гривень, за умови, що всi iншi змiннi 

величини залишаються постiйними (31 грудня 2016 р. призвело б до зменшення чистого прибутку 

та капiталу на 383 тисячi гривень). 

Збiльшення коефiцiєнту витрат на 50 вiдсоткiв станом на 31 грудня 2017 р. призвело б до 

зменшення чистого прибутку та капiталу на 494 тисячi гривень, за умови, що всi iншi змiннi 

величини залишаються постiйними (31 грудня 2016 р. призвело б до зменшення чистого прибутку 

та капiталу на 226 тисяч гривень). 

Грошi та їх еквiваленти 

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi грошей та їх еквiвалентiв, визначаючи 

ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться 

до уваги, включають фiнансовий стан банку, кредитнi рейтинги, присвоєнi банку та iсторiю 

спiвробiтництва з ним.  

Станом на 31 грудня 2017 р. та 2016 р., управлiнський персонал Компанiї вважає, що балансова 

вартiсть грошей та їх еквiвалентiв буде вiдшкодована, управлiнський персонал не виявив ознак 

зменшення їх корисностi. Вiдповiдно, управлiнським персоналом станом на 31 грудня 2017 р. та 

2016 р. не був створений резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi цих фiнансових 

активiв.  

Однак суттєве погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна девальвацiя української гривнi, 

нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, про яке йдеться у 

Примiтцi 1(б), призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi їх вiдшкодування. 

У разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти пiсля 31 грудня 2017 р., 

необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi збитки вiд зменшення корисностi.  

Аналiз чутливостi 

Зменшення очiкуваних грошових потокiв вiд грошей та їх еквiвалентiв на 1 вiдсоток станом на 31 

грудня 2017 р. призвело б до зменшення чистого прибутку за рiк на 605 тисяч гривень, а отже, до 

зменшення розмiру власного капiталу станом на 31 грудня 2017 р. на таку ж саму суму. 

Зменшення очiкуваних грошових потокiв вiд депозитiв i грошей та їх еквiвалентiв на 1 вiдсоток 

станом на 31 грудня 2016 р. призвело б до зменшення чистого прибутку за рiк на 567 тисяч 

гривень, а отже, до зменшення розмiру власного капiталу станом на 31 грудня 2016 р. на таку ж 

саму суму. 



Облiгацiї внутрiшньої державної позики 

На 31 грудня 2017 р. всi облiгацiї в портфелi Компанiї являють собою державнi облiгацiї України, 

що з урахуванням потенцiйних труднощiв українського уряду щодо виплати своїх договiрних 

зобов’язань через зростання дефiциту державного бюджету, з урахуванням скорочення валютних 

резервiв Нацiонального банку України, призводить до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо 

можливостi вiдшкодування цих фiнансових активiв. У разi невiдшкодування цих фiнансових 

активiв пiсля 31 грудня 2017 р., необхiдно буде вiдобразити в облiку збитки вiд знецiнення. 

Аналiз чутливостi 

Зменшення очiкуваної справедливої вартостi державних облiгацiй України на 1% станом на 31 

грудня 2017 р. призвело б до зменшення розмiру власного капiталу на 181 тисячу гривень (аналiз 

чутливостi проведено в сукупностi для довгострокових державних облiгацiй, як розкрито у 

Примiтцi 6 та поточних державних облiгацiй, як розкрито у Примiтцi 9). 

2. Основнi принципи облiкової полiтики 

Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися у звiтних перiодах, 

представлених у цiй фiнансовiй звiтностi.  

(а) Iноземна валюта 

(i) Операцiї в iноземних валютах 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату 

операцiї.  

Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, 

перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутком або збитком 

за монетарними статтями є рiзниця мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на 

початок перiоду, скоригованою на ефективну ставку вiдсотка та платежi протягом перiоду, та 

амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсами обмiну на кiнець звiтного 

перiоду.  

Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за 

справедливою вартiстю, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiяли на дату 

встановлення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi 

вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiють на дату 

операцiї.  

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, вiдображаються у складi прибутку або збитку, 

крiм курсових рiзниць, що виникли при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для 

продажу, якi вiдображаються в складi iншого сукупного прибутку.  

(б) Договори страхування 

(i) Класифiкацiя договорiв 

Договори, за якими Компанiя приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника 

страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса чи iншому 

вигодонабувачу, у тому випадку, якщо визначена у контрактi непевна майбутня подiя (страховий 

випадок) негативно вплине на власника страхового полiса чи вигодонабувача, класифiкуються як 

страховi контракти. Страховий ризик не є фiнансовим ризиком. Фiнансовий ризик – це ризик 

можливої майбутньої змiни одного або кiлькох визначених фiнансових параметрiв, таких як 

процентнi ставки, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютний курс, iндекс 

цiн чи ставок, показник кредитного рейтингу чи iндексу платоспроможностi, тощо, або у випадку 

змiни нефiнансових параметрiв – якщо така змiна не є характерною для сторони контракту. 

Страховi договори можуть також покривати певний фiнансовий ризик. Страховий ризик є 

суттєвим, якщо i тiльки якщо внаслiдок страхового випадку у Компанiї може виникати 

зобов’язання зi сплати суттєвих збиткiв. З моменту класифiкацiї договору як страхового договору 

його класифiкацiя залишається незмiнною до припинення дiї договору або виконання всiх прав та 

зобов’язань. Договори, згiдно з якими передача страхового ризику до Компанiї вiд власника 

страхового полiса є несуттєвою, класифiкуються як фiнансовi iнструменти.  

(ii) Визнання та оцiнка страхових контрактiв 

Премiї  

Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування являє собою премiї, якi 



визнаються в момент, зазначений в графiку сплати платежiв, зазначеному у договорi страхування, 

крiм випадкiв, коли розiрвання договору за будь-якої причини є неможливим. Премiї за такими 

договорами визнаються в повному обсязi в момент укладання договору страхування. Премiї 

визнаються на валовiй основi. Премiї за укладеними договорами страхування включають 

коригування оцiнок премiй, отриманих за договорами страхування, укладеними у попереднi роки. 

Заробленi премiї визнаються вiд дати переходу ризику, протягом перiоду покриття збиткiв, з 

урахуванням характеру ризикiв, передбачених договорами. Премiї за укладеними договорами 

вихiдного перестрахування визнаються як витрати з урахуванням характеру отриманих послуг з 

перестрахування. Частка премiй за укладеними договорами вихiдного перестрахування, не 

визнаних як витрати, облiковується як передоплата. 

Дострокове припинення дiї страхових полiсiв 

Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена Компанiєю, якщо iснують об’єктивнi 

ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 

Таким чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, 

умовами яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. Валова сума 

страхових премiй вiдображається за вирахуванням повернених премiй достроково припинених 

полiсiв страхування. 

Резерв незароблених премiй 

Резерв незароблених премiй становить частку валової суми премiй за страховими контрактами, 

що, як очiкується, буде зароблена у наступних фiнансовому роцi чи у подальших роках, i 

розраховується для кожного окремого контракту пропорцiйно строку контракту.  

Збитки 

Чиста сума понесених збиткiв являє собою збитки, сплаченi протягом фiнансового року з 

урахуванням змiни страхових резервiв, суми вiдшкодувань вiд перестраховикiв та витрат на 

послуги асистуючим компанiям. Резерв збиткiв являє собою сукупну суму оцiнки Компанiєю всiх 

витрат на вiдшкодування збиткiв, понесених, але не сплачених на будь-яку звiтну дату, 

включаючи як заявленi, так i незаявленi збитки. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 

оцiнюється актуарiями Компанiї з урахуванням припущень, що ґрунтуються на даних про збитки 

минулих рокiв, а також досвiду у сферi врегулювання збиткiв. Методи визначення таких оцiнок та 

створення вiдповiдних резервiв постiйно переглядаються i оновлюються. Резерв збиткiв 

складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (ЗАНЗ) i резерву понесених, але не 

заявлених збиткiв (ПАНЗ). Резерв ЗАНЗ оцiнюється щодо всiх збиткiв, заявлених, але не 

виплачених на дату звiту. Така оцiнка здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в 

ходi розслiдування страхових випадкiв. Резерви невиплачених збиткiв не дисконтуються. 

Коригування сум резервiв на покриття збиткiв, створених у попереднi роки, вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi за перiод, в якому проводяться такi коригування, i розкриваються окремо, 

якщо вони є суттєвими. 

Змiни у страхових резервах протягом року представленi змiною у розрахункових оцiнках та 

виплатою резервiв на покриття збиткiв минулих рокiв, а також вартiстю збиткiв поточного року. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi резерву ЗАНЗ вiдображенi у складi iнших 

операцiйних доходiв/витрат, оскiльки резерв ЗАНЗ облiковується Компанiєю як монетарне 

зобов’язання. Резерв ПАНЗ облiковується як немонетарне зобов’язання, а, отже, сумарна змiна 

резерву ПАНЗ вiдображається як змiна у страхових резервах. 

(iii) Перестрахування 

Компанiя укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою обмеження 

потенцiйного чистого збитку шляхом часткової передачi ризику перестраховикам. Договори 

перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її прямих зобов’язань перед страхувальниками.  

Активи перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за вiдступленими 

зобов’язаннями зi страхування. Суми, що будуть вiдшкодованi перестраховиками, оцiнюються у 

спосiб, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, пов’язаного з полiсом, що був 

перестрахований. 

Активи перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак зменшення корисностi на кожну 

дату звiту про фiнансовий стан. Такi активи вважаються знецiненими, якщо iснують об’єктивнi 



ознаки, в результатi подiї, що мала мiсце пiсля їх початкового визнання, що Компанiя може не 

отримати всi суми належнi до сплати, i якщо iснує можливiсть достовiрно оцiнити вплив такої 

подiї на суми, якi Компанiя зможе отримати вiд перестраховика. Тiльки права за договорами, що 

призводять до передачi суттєвої частини страхового ризику, облiковуються як активи з 

перестрахування. Права за договорами, що не передбачають передачi суттєвого страхового 

ризику, облiковуються як фiнансовi iнструменти. 

(iv) Вiдстроченi витрати на залучення нових страхувальникiв 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть переважно через страхових агентiв. Витрати на залучення 

нових страхувальникiв, що включають виплати страховим агентам, що виникають при продажу, 

андерайтингу та iнiцiацiї нового чи продовження дiї старого страхового контракту, переносяться 

на наступнi перiоди i амортизуються протягом перiоду визнання вiдповiдних зароблених премiй.  

(v) Аналiз збитковостi страхових продуктiв i адекватностi резерву збиткiв 

На кожну дату звiтностi проводяться аналiзи збитковостi страхових продуктiв i адекватностi 

резерву збиткiв з метою визначення того, чи є адекватними резерви незароблених премiй. 

Адекватнiсть резерву збиткiв аналiзується окремо для кожного виду страхування. Для проведення 

такого аналiзу використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових 

потокiв за договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких, як витрати на вiдшкодування 

збиткiв, i iнвестицiйний доход вiд активiв, що пiдтримують резерви незароблених премiй. У 

випадку виявлення дефiциту створюється додатковий резерв. Дефiцит визнається у прибутку або 

збитку. 

(vi) Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi утримувачiв полiсiв, агентiв та 

перестраховикiв є фiнансовими iнструментами i включаються до складу дебiторської та 

кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, а не до резервiв незароблених премiй чи до 

активiв за договорами перестрахування. Компанiя регулярно переглядає дебiторську 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю з метою оцiнки можливого зменшення корисностi. 

(в) Фiнансовi iнструменти 

Непохiднi фiнансовi активи включають торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, довгостроковi 

та поточнi фiнансовi iнвестицiї та грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Компанiя вiдносить непохiднi фiнансовi зобов’язання в категорiю iнших фiнансових зобов’язань. 

(i) Непохiднi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання – визнання та припинення визнання 

Компанiя здiйснює початкове визнання дебiторської заборгованостi на дату її виникнення. 

Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань здiйснюється на 

дату операцiї, в результатi якої Компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового 

iнструмента. 

Припинення визнання фiнансових активiв Компанiєю вiдбувається в тому випадку, якщо 

закiнчується строк дiї права Компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд 

фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження 

контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим 

активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у 

Компанiї, визнаються як окремий актив або зобов’язання. 

Припинення визнання фiнансових зобов’язань вiдбувається тодi, коли зазначенi у договорi 

зобов’язання Компанiї здiйсненi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i вiдповiдна чиста сума 

вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має юридично 

забезпечене право на їх взаємозарахування та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-

основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання. Компанiя наразi має законне 

право на проведення взаємозалiку, якщо це право не залежить вiд майбутньої подiї та може бути 

здiйснене як в ходi звичайної господарської дiяльностi, так i в разi дефолту, неплатоспроможностi 

або банкрутства суб’єкта господарювання i всiх контрагентiв. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Кредити та дебiторська заборгованiсть це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами 

чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному ринку. 



Такi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що 

безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання кредити та 

дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть включає такi класи активiв: страхова та iнша дебiторська заборгованiсть, 

дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, грошовi кошти та їх 

еквiваленти. 

Фiнансовi активи, що утримуються до погашення 

Якщо компанiя має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення борговi цiннi папери, 

що мають котирування на активному ринку, такi фiнансовi активи класифiкуються як активи, що 

утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшує суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до 

здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, що утримуються до погашення, 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за 

вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки коштiв у касi, депозити на вимогу та 

високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком погашення до трьох мiсяцiв з дати придбання iз 

несуттєвим ризиком змiн справедливої вартостi. 

(ii) Непохiднi фiнансовi зобов’язання - оцiнка 

Компанiя здiйснює початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв та субординованих 

зобов’язань на дату їх виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань 

здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якої Компанiя стає стороною договору про 

придбання фiнансового iнструмента. 

Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання в категорiї кредиторської заборгованостi за 

товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, iншi поточнi 

зобов’язання. 

 

(г) Власний капiтал 

Зареєстрований капiтал 

Зареєстрований капiтал включає випущенi простi акцiї. Додатковi затрати, що безпосередньо 

вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного 

капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв. 

Компанiя не має та не випускає привiлейованих акцiй. 

Емiсiйний дохiд 

Емiсiйний дохiд Компанiї включає дохiд отриманий вiд розмiщення акцiй власної емiсiї за цiнами, 

якi перевищують номiнальну вартiсть. 

Резервний капiтал 

Резервний капiтал Компанiї формується з метою покриття можливих в майбутньому 

непередбачуваних збиткiв та включає суму щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5 вiдсоткiв суми 

чистого прибутку.  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Нерозподiлений прибуток включає нагромаджену суму прибуткiв та збиткiв Компанiї. 

(д) Основнi засоби 

(i) Визнання та оцiнка 

Основнi засоби вiдображаються у звiтностi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого 

зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть придбання включає витрати, якi 

безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Якщо одиницi основних засобiв складаються з 

суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як 

окремi одиницi основних засобiв. 

Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння 

надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками 

«Iншi доходи» або «Iншi витрати» у складi прибутку чи збитку.  



Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi 

такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе Компанiї майбутнi 

економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання 

балансової вартостi замiненої частини. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв 

визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, в якому вони були понесенi. 

(ii) Знос 

Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до 

експлуатацiї. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної 

вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання 

якого-небудь компонента вiдрiзняється вiд строкiв корисного використання решти компонентiв 

активу, знос такого компонента нараховується окремо. 

? 

Знос визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строкiв 

корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв з використанням таких строкiв 

корисного використання: 

Комп’ютери та обладнання 5 або 7 рокiв 

Приладдя та iнвентар 3 або 5 рокiв 

Транспортнi засоби 7 рокiв 

Нематерiальнi активи 5 або 10 рокiв 

Знос орендованих активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку оренди або 

строку їх корисного використання, крiм випадкiв, коли iснує обґрунтована впевненiсть у тому, що 

Компанiя отримає право власностi до кiнця строку оренди. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних 

засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi необхiдностi. 

(е) Зменшення корисностi 

(i) Непохiднi фiнансовi активи 

Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних 

ознак зменшення корисностi. Кориснiсть фiнансового активу вважається такою, що зменшилася, 

якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, 

пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим 

активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 

Об’єктивною ознакою того, що фiнансовi активи є знецiненими, може бути невиконання або 

затримка виконання дебiтором своїх зобов’язань, реструктуризацiя заборгованостi перед 

Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого 

банкрутства дебiтора, негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв, економiчнi умови, що 

можуть призвести до дефолту, зникнення активного ринку для цiнного паперу, або данi згiдно 

ринкових джерел, що вказують на зниження очiкуваних грошових потокiв вiд групи фiнансових 

активiв. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть та iнвестицiйнi папери, що утримуються до погашення 

Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, та 

iнвестицiйних паперiв, що утримуються до погашення як у розрiзi окремих активiв, так i в 

сукупностi. Усi статтi кредитiв та дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних паперiв, що 

утримуються до погашення, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення 

корисностi iндивiдуально. Усi статтi кредитiв та дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних 

паперiв, що утримуються до погашення, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено 

iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет 

зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено.  

Кредити та дебiторська заборгованiсть та iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення, що 

не є суттєвими, оцiнюються на предмет зменшення корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей 

кредитiв, дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до 

погашення, на групи з аналогiчними характеристиками ризику. 

Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Компанiя використовує 



iсторичнi тенденцiї вiрогiдностi дефолту, строкiв вiдшкодування i суми понесеного збитку, 

скоригованi згiдно iз судженнями управлiнського персоналу стосовно того, чи є поточнi 

економiчнi i кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими за 

використанi iсторичнi данi. 

Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, 

розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по 

активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i вiдображаються у складi резерву по кредитах 

та дебiторськiй заборгованостi чи iнвестицiйним цiнним паперам, утримуваним до погашення. 

Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом вивiльнення дисконту. Якщо в 

результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, зменшення збитку 

вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи збитку. 

(ii) Нефiнансовi активи  

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв i вiдстрочених податкових 

активiв, перевiряється на кожну звiтну дату з метою виявлення будь-яких ознак зменшення їх 

корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування 

активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що мають невизначенi строки 

корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються щороку у ту саму дату. 

Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його 

одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. 

Сумою очiкуваного вiдшкодування активу або ОГГК є бiльша з двох вартостей: вартiсть у 

використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у 

використаннi активу очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої 

вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу або 

ОГГК. Для проведення тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi не можуть бути 

перевiренi iндивiдуально, об’єднуються в найменшу групу активiв, що генерує приток грошових 

коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд 

притоку грошових коштiв вiд iнших активiв або ОГГК.  

Корпоративнi активи Компанiї не генерують окремого притоку грошових коштiв i 

використовуються бiльш нiж однiєю ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК послiдовно 

та обґрунтовано i перевiряються на предмет зменшення корисностi в ходi тестування ОГГК, до 

якої вiдноситься вiдповiдний корпоративний актив. 

Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення 

корисностi, визнанi стосовно одиниць, що генерують грошовi кошти, спочатку розподiляються для 

зменшення балансової вартостi будь-якого гудвiлу, вiднесеного на ОГГК (групи ОГГК), а потiм 

для зменшення балансової вартостi iнших активiв у одиницi (групi ОГГК) на пропорцiйнiй основi. 

Збитки вiд зменшення корисностi гудвiлу не сторнуються. Збитки вiд зменшення корисностi 

нефiнансових активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну звiтну дату на предмет 

будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення корисностi 

сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми 

вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова 

вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням 

амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi. 

(є) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 

Кредитний ризик залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного клiєнта. 

Демографiчнi характеристики клiєнтської бази Компанiї, включаючи ризик дефолту у галузi чи 

дефолту країни, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть клiєнт, справляють менший вплив на кредитний 

ризик.  

Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою кожна окрема страхова 

компанiя, з якою планується укласти договiр вхiдного чи вихiдного перестрахування, пiдлягає 

iндивiдуальному аналiзу на предмет платоспроможностi перед тим, як з нею буде укладений 

договiр перестрахування. Такий аналiз охоплює огляд зовнiшнiх рейтингiв, iнформацiї зi 



страхових пулiв, репутацiї на ринку та iншої опублiкованої iнформацiї. 

Бiльшiсть страхових полiсiв, виданих Компанiєю, є дiйсними тiльки за умови внесення страхових 

премiй власником полiса iз дотриманням графiка платежiв. В той же час, в основному Компанiя 

укладає страховi полiси через агентiв, тому основний кредитний ризик Компанiя оцiнює по 

вiдношенню до страхових агентiв. При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику, агенти 

подiляються на групи за типами страхування в розрiзi їх кредитних рейтингiв та платiжної 

поведiнки.  

Для крупних агентiв управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою цi агенти 

проходять iндивiдуальну оцiнку платоспроможностi, за результатами якої їм надаються певнi 

конкретнi умови вiдстрочки сплати страхових премiй. Умови та строк перерахування страхових 

платежiв для кожного агента визначається окремо, в залежностi вiд критерiїв зазначених вище. 

Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що ґрунтується на її 

оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi та iншої 

дебiторської заборгованостi. Основними складовими цього резерву є окремо оцiнюваний збиток, 

що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на колективнiй основi, який 

встановлюється для груп подiбних активiв, щодо збиткiв, якi були понесенi, але ще не були 

iдентифiкованi. Резерв на покриття збиткiв, що оцiнюється на колективнiй основi, визначається на 

основi iсторичних даних про статистику платежiв за аналогiчними фiнансовими активами. 

Продовження тексту приміток 

(ж) Орендованi активи 

Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням 

активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив 

оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: за справедливою вартiстю або за 

приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив 

облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до цього активу. 

Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий 

стан Компанiї. 

(з) Резерви 

Резерви визнаються тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання 

внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення даного 

зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума забезпечення визначається 

шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки дисконту 

без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових 

коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення 

дисконту визнається у складi фiнансових витрат. 

(i) Iншi активи 

Iншi активи вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

(ї) Iншi зобов’язання 

Iншi зобов’язання вiдображаються за вартiстю придбання. 

(й) Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку. 

(i) Поточний податок 

Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очiкуваний податок до сплати або до 

отримання, розрахований на основi оподатковуваного прибутку чи збитку за рiк з використанням 

ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, i будь-яких коригувань податку, 

що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке 

податкове зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв. 

(ii) Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i 

зобов’язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються 



для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за: 

• тимчасовими рiзницями, що виникають при початковому визнаннi активiв або зобов’язань в 

операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний 

прибуток чи збиток; 

• за тимчасовими рiзницями, що належать до iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства та спiльно 

контрольованi суб’єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не будуть 

сторнованi у близькому майбутньому; 

• за тимчасовими рiзницями, що виникають при початковому визнаннi гудвiлу. 

Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке є 

чинним або практично введеним в дiю на звiтну дату.  

В ходi визначення суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя враховує вплив 

невизначеностi податкових позицiй, а також вiрогiднiсть виникнення необхiдностi у сплатi 

додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що нарахованi нею 

податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, вiдкритi для перевiрок, ґрунтуючись 

на аналiзi численних факторiв, включаючи тлумачення податкового законодавства та попереднiй 

досвiд. Цей аналiз ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних 

суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя у зв’язку з якою Компанiя буде 

вимушена змiнити свою точку зору щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; такi 

змiни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з податку на прибуток за перiод, в якому 

вiдбулися змiни. 

Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки того, яким чином Компанiя планує, 

на кiнець звiтного перiоду, вiдшкодувати балансову вартiсть своїх активiв та розрахуватися за 

балансовою вартiстю своїх зобов’язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

взаємозараховуються у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування 

поточних податкових активiв та зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що 

стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного 

суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання 

мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на 

нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових 

зобов’язань. 

Податковим законодавством України не передбачено зарахування податкових збиткiв i поточних 

податкових активiв Компанiї з оподатковуваними прибутками i поточними податковими 

зобов’язаннями iнших компанiй. Крiм того, податкова база визначається окремо по кожному з 

основних видiв дiяльностi Компанiї, отже, податковi збитки i оподатковуванi прибутки, пов’язанi з 

рiзними видами дiяльностi, не можуть бути взаємозарахованi. 

Вiдстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками, 

податковими кредитами та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує 

ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони можуть 

бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються, 

якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною. 

(к) Порiвняння iнформацiї 

Деяка порiвняльна iнформацiя була змiнена у данiй фiнансовiй звiтностi, щоб вiдповiдати 

презентацiї поточного перiоду. 

(л) Новi стандарти i тлумачення, якi ще не були прийнятi 

Наведенi нижче новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 

2017 р. та не були застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал 

планує застосовувати їх тодi, коли вони стануть чинними.  

На дiяльнiсть Компанiї потенцiйно можуть вплинути такi новi стандарти та тлумачення: 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9, опублiкований у липнi 2014 

року, замiнює iснуючi iнструкцiї, що мiстяться в МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка», та мiстить правила класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, зменшення 

корисностi фiнансових активiв та облiку хеджування. 



Очiкуваний вплив вiд застосування МСФЗ 9  

Компанiя повинна застосувати МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» з 1 сiчня 

2018 року. Очiкуваний вплив вiд застосування даного стандарту на фiнансову звiтнiсть Компанiї 

станом на 1 сiчня 2018 року, що наводиться нижче, заснований на результатах аналiзу, виконаного 

до цього моменту. Фактичний вплив вiд застосування даного стандарту на 1 сiчня 2018 року може 

вiдрiзнятися, оскiльки Компанiя ще не завершила тестування та оцiнку засобiв контролю своїх 

iнформацiйних систем та оскiльки нова облiкова полiтика може змiнюватися до тих пiр, поки 

Компанiя не опублiкує свою першу фiнансову звiтнiсть, яка включатиме дату першого 

застосування даного стандарту. 

Класифiкацiя та оцiнка 

МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи: фiнансовi 

активи, оцiненi за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi та за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. Класифiкацiя фiнансових активiв згiдно з МСФЗ 9 загалом 

базується на моделi бiзнесу, в рамках якої здiйснюється управлiння фiнансовим активом, та 

характеристиках руху грошових коштiв за цим активом згiдно з контрактом. Зазначений стандарт 

скасовує iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових активiв у категорiї утримуваних до 

погашення, кредитiв i дебiторської заборгованостi та наявних для продажу.  

Згiдно з МСФЗ 9, похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi у контракт, основним контрактом 

якого є фiнансовий актив, що належить до сфери застосування цього МСФЗ, не вiдокремлюються. 

Натомiсть вiдповiднi вимоги до класифiкацiї застосовуються до всього гiбридного iнструмента. 

Iнвестицiї у дольовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю.  

У МСФЗ 9 великою мiрою зберiгаються iснуючi вимоги МСБО 39 щодо класифiкацiї фiнансових 

зобов’язань. 

За оцiнкою Компанiї, застосування нових вимог по класифiкацiї фiнансових активiв не вплине 

суттєво на облiк фiнансових активiв Компанiї. 

Зменшення корисностi  

МСФЗ 9 замiнює модель «понесених збиткiв», що використовується в МСБО 39, на модель 

«очiкуваних кредитних збиткiв». Застосування нової моделi знецiнення вимагатиме вiд Компанiї 

значних професiйних суджень стосовно того, як змiни економiчних факторiв впливають на 

очiкуванi кредитнi збитки, що визначаються шляхом зважування виходячи з ймовiрностi настання.  

Нова модель оцiнки зменшення корисностi застосовується до фiнансових активiв, що оцiнюються 

за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, 

дебiторською заборгованостi за договорами оренди, деяких зобов’язань з кредитування та 

договорiв фiнансової гарантiї. Нова модель оцiнки зменшення корисностi загалом вимагає 

визнавати очiкування кредитних збиткiв за всiма фiнансовими активами, навiть якщо вони є 

новоствореними або придбаними.  

Згiдно з МСФЗ 9, збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються одним з наступних способiв: 

• як очiкуванi кредитнi збитки в результатi подiй дефолту по фiнансовому iнструменту, можливих 

протягом наступних 12 мiсяцiв («кредитнi збитки, очiкуванi протягом 12 мiсяцiв»); 

• очiкуванi кредитнi збитки в результатi всiх можливих подiй дефолту протягом очiкуваного 

строку фiнансового iнструмента («кредитнi збитки, очiкуванi протягом всього строку фiнансового 

iнструмента»). 

Оцiнка очiкуваних збиткiв за весь строк використовується, якщо кредитний ризик по фiнансовому 

активу на звiтну дату суттєво збiльшився порiвняно з моментом первiсного визнання. В iншому 

випадку застосовується оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. При 

цьому Компанiя має право використовувати припущення, що кредитний ризик по фiнансовому 

iнструменту суттєво не збiльшився порiвняно з моментом первiсного визнання, якщо було 

визначено, що фiнансовий iнструмент має низький кредитний ризик станом звiтну дату. Однак, до 

дебiторської заборгованостi та контрактних активiв, якi не мiстять суттєвих компонентiв 

фiнансування, завжди застосовується оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк. 

Компанiя провела попередню оцiнку збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових активiв у 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9 та дiйшла до висновку, що додатковий резерв, який буде створено 



Компанiєю у зв’язку з впровадженням нового стандарту, не матиме суттєвого впливу на 

фiнансовий результат та чистi активи Компанiї.  

Оцiнка збиткiв вiд зменшення корисностi буде проводитись наступним чином: 

• для дебiторської заборгованостi очiкуванi кредитнi збитки будуть розраховуватись на основi 

показникiв збитковостi у минулих роках з урахуванням впливу прогнозних макроекономiчних 

показникiв на перiод iснування дебiторської заборгованостi; 

• для боргових зобов’язань та грошей i їх еквiвалентiв очiкуванi кредитнi збитки будуть 

розраховуватись на основi зовнiшнiх кредитних рейтингiв та статистичної iнформацiї щодо 

невиконання зобов’язань та повернення коштiв по аналогiчних фiнансових iнструментах. 

Розкриття iнформацiї 

Згiдно з МСФЗ 9 вимагатимуться детальнi розкриття iнформацiї, зокрема щодо кредитного ризику 

та очiкуваних кредитних збиткiв. В ходi оцiнки Компанiя провела аналiз для виявлення 

iнформацiї, якої бракує для даних розкриттiв. Компанiя знаходиться в процесi iмплементацiї змiн, 

якi, на її розсуд, дозволять збирати необхiднi данi. 

Перехiднi положення  

Вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки й зменшення корисностi загалом застосовуються 

ретроспективно (з деякими винятками) шляхом коригування вхiдних залишкiв нерозподiленого 

прибутку та резервiв на дату першого застосування, i при цьому перерахування показникiв за 

порiвняльнi перiоди не вимагається. 

Компанiя планує скористатися звiльненням, що дозволяє не перераховувати порiвняльнi данi за 

попереднi перiоди в частинi змiни в класифiкацiї та оцiнки (включаючи оцiнку збиткiв вiд 

зменшення корисностi) фiнансових iнструментiв. Рiзницi у балансовiй вартостi фiнансових 

iнструментiв, що виникнуть у зв’язку з впровадженням МСФЗ 9, будуть вiдображенi у складi 

нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами». МСФЗ 15 встановлює комплекснi принципи 

необхiдностi визнання, суми визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючi iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi мiстяться у МСБО 18 «Визнання доходу», МСБО 11 

«Будiвельнi контракти» та КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта». Головний принцип нового 

стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає доходи для вiдображення факту 

передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає винагороду, яку суб’єкт 

господарювання очiкує отримати в обмiн на такi товари або послуги. Новий стандарт вдосконалює 

процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання операцiй, ранiше не 

врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання доходiв за договорами з 

кiлькома складовими. Застосування МСФЗ 15 не впливатиме на фiнансовий стан чи результат 

дiяльностi Компанiї, оскiльки МСФЗ 15 не застосовується до облiку договорiв страхування, якi 

вiдносяться до сфери застосування МСФЗ 4. 

МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 

17 «Оренда», КТМФЗ 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», ПКТ-15 «Операцiйна оренда – 

заохочення» та ПКТ-27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». 

Стандарт усуває дiючу дуалiстичну модель облiку для орендарiв, яка подiляє договори на угоди 

балансового фiнансового лiзингу та позабалансової операцiйної оренди. Натомiсть 

запроваджується єдина модель балансового облiку, подiбна до iснуючої моделi облiку за 

договорами фiнансового лiзингу. Правила облiку для орендодавцiв залишаються подiбними до 

iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг та 

операцiйну оренду. Управлiнський персонал ще не провiв аналiз потенцiйного впливу нового 

стандарту на фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї. 

? 

3. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 

представлений таким чином:  

 

 



Транспортнi засоби Комп’ютери та обладнання Приладдя та iнвентар Основнi засоби 

Нематерiальнi активи 

 

(у тисячах гривень)  

 

Вартiсть  

1 сiчня 2017 р. 1,272 463 544 2,279 1,183  

Надходження 587 2,337 42 2,966 346  

 

31 грудня 2017 р. 1,859 2,800 586 5,245 1,529  

 

Амортизацiя  

1 сiчня 2017 р. (207) (361) (454) (1,022) (391) 

Нарахована амортизацiя  

(Примiтка 17) (162) (263) (21) (446) (110) 

Знецiнення (727) - - (727) - 

31 грудня 2017 р. (1,096) (624) (475) (2,195) (501) 

 

Чиста балансова вартiсть на  

1 сiчня 2017 р. 1,065 102 90 1,257 792 

Чиста балансова вартiсть на  

31 грудня 2017 р. 763 2,176 111 3,050 1,028  

 

? 

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., 

представлений таким чином:  

 

 

Транспортнi засоби Комп’ютери та обладнання Приладдя та iнвентар Основнi засоби 

Нематерiальнi активи 

 

(у тисячах гривень)  

 

Вартiсть  

1 сiчня 2016 р. 530 381 478 1,389 1,183  

Надходження 1,131 82 66 1,279  

Передачi - - - - -  

Вибуття (389) - - (389) -  

 

31 грудня 2016 р. 1,272 463 544 2,279 1,183  

 

Амортизацiя  

1 сiчня 2016 р. (454) (329) (428) (1,211) (300) 

Нарахована амортизацiя  

(Примiтка 17) (116) (32) (26) (174) (91) 

Вибуття 363 - - 363 -  

31 грудня 2016 р. (207) (361) (454) (1,022) (391) 

 

Чиста балансова вартiсть на  

1 сiчня 2016 р. 75 52 51 178 883 

Чиста балансова вартiсть на  

31 грудня 2016 р. 1,065 102 90 1,257 792  

4. Капiтальнi iнвестицiї 



На 31 грудня 2017 р. до капiтальних iнвестицiй загальною сумою 5,777 тисяч гривень входять 

витрати на придбання виключних майнових прав на програмне забезпечення щодо впровадження 

нової системи по облiку страхування на суму 4,272 тисячi гривень. Керiвництво Компанiї планує 

ввести в експлуатацiю цю облiкову систему в першiй половинi 2018 р. пiсля закiнчення всiх 

процесiв технiчного налаштування, якi необхiднi для функцiонування цiєї системи. 

5. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

На 31 грудня 2017 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї представленi у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики, що утримуються до погашення на загальну суму 4,381 тисяча 

гривень. За 2017 рiк було отримано 21 тисячу гривень iнвестицiйного доходу вiд довгострокових 

фiнансових iнвестицiй. 

Станом на 31 грудня 2017 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї не знецiненi та не простроченi. 

Значна невизначенiсть оцiнок щодо можливостi вiдшкодування фiнансових iнвестицiй розкрита у 

Примiтцi 2(е). 

На 31 грудня 2016 р. у Компанiї не було iнвестицiй у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної 

позики.? 

6. Запаси 

Виробничi запаси на 31 грудня представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Брошури-додаток до бланку туристичного страхування 169 50 

Бланки туристичного страхування 93 120 

Iншi запаси 22 47 

 

Усього 284 217 

 

7. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхової дiяльностi представлена таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 9,373 8,919 

Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi (878) (484) 

 

Усього 8,495 8,435 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги представлена страховими 

премiями, належними до сплати страховими агентами. Сума простроченої дебiторської 

заборгованостi, на яку було нараховано резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi на 31 грудня 

2017 р. становить 878 тисяч гривень (31 грудня 2016 р.: 484 тисячi гривень). 

Компанiя оцiнює, що середнiй перiод погашення дебiторської заборгованостi становить 30 днiв з 

дати її виникнення. Дана оцiнка проведена на основi iсторiї здiйснення платежiв вiд страхових 

агентiв по страхових полiсах. Компанiя оцiнює, що дана дебiторська заборгованiсть буде повнiстю 

погашена страховими агентами. 

8. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

На 31 грудня 2017 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї були представленi у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики, що утримуються до погашення на загальну суму 17,725 тисяч 

гривень. За 2017 рiк було отримано 966 тисяч гривень iнвестицiйного доходу вiд поточних 

фiнансових iнвестицiй. 

Станом на 31 грудня 2017 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї не знецiненi та не простроченi. Значна 

невизначенiсть оцiнок щодо можливостi вiдшкодування фiнансових iнвестицiй розкрита у 

Примiтцi 2(е). 

На 31 грудня 2016 р. у Компанiї не було iнвестицiй у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної 



позики.? 

9. Грошi та їх еквiваленти 

За 2017 р. було отримано 2,041 тисячу гривень фiнансового доходу вiд розмiщених грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв (2016: 2,271 тисяча гривень).  

Далi у таблицi представлено аналiз загальної суми строкових депозитiв, розмiщених у банках, 

згiдно з рейтинговими оцiнками, що базуються на рейтингах агентства Moody’s або їх 

еквiвалентах, на 31 грудня: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

BBB 16,000 - 

В 8,437 11,712 

СC - СCC 40,470 44,030 

Без рейтингу 8,901 13,419 

 

Усього 73,808 69,161  

 

Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо можливостi вiдшкодування грошей та їх еквiвалентiв 

розкрита у примiтцi 2(е). 

10. Резерв збиткiв з урахуванням частки перестраховикiв 

2017 2016 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi Усього 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi Усього 

(у тисячах гривень)  

 

Валова сума резерву до врахування частки перестраховикiв 29,786 980 30,766 23,370 1,037 24,407 

Частка перестраховикiв у резервi (671) (412) (1,083) (421) - (421) 

 

 

Резерв збиткiв з урахуванням частки перестраховикiв 29,115 568 29,683 22,949 1,037 23,986 

 

? 

(а) Змiни резерву збиткiв представленi таким чином:  

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Залишок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi на 1 сiчня 1,037 1,478 

Залишок резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на 1 сiчня 23,370 12,800 

Частка перестраховикiв у резервi на 1 сiчня (421) - 

 

Усього залишку резерву збиткiв на 1 сiчня 23,986 14,278 

 

Змiна за рахунок виплат по збитках минулого року (15,559) (9,501) 

Змiна оцiнок по збитках минулого року (8,464) (3,322) 

Розрахункова сума збиткiв поточного року 27,482 20,998 

Змiна частки перестраховикiв у резервi (662) (421) 

 

Усього змiна за рахунок змiни оцiнок та виплат 2,797 7,754 

 

Вплив змiни курсу валют на змiну оцiнок та виплат по збитках минулого року 2,502 962 

Вплив змiни курсу валют на розрахункову суму збиткiв поточного року 398 992 



 

Усього змiна за рахунок змiни курсу валют (Примiтка 16) 2,900 1,954 

 

Усього резерву збиткiв, за вирахуванням частки перестраховикiв на 31 грудня 29,683 23,986 

 

Залишок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi на 31 грудня 980 1,037 

Залишок резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на 31 грудня 29,786 23,370 

Частка перестраховикiв у резервi (1,083) (421) 

(б) Припущення та чутливiсть загального страхування 

Процес формування припущень  

Припущення, що використовуються при оцiнцi страхових активiв та страхових зобов’язань, 

повиннi забезпечувати створення резервiв, достатнiх для покриття будь-яких зобов’язань, що 

виникають у зв’язку iз страховими контрактами, наскiльки це можна передбачити. Однак, 

зважаючи на iснування невизначеностi при створеннi резерву збиткiв, остаточний результат, 

ймовiрно, вiдрiзнятиметься вiд зобов’язання, що було визначене спочатку. 

Резерв створюється на звiтну дату на основi очiкуваної суми остаточних витрат на вiдшкодування 

всiх збиткiв, понесених у зв’язку з страховими випадками, що сталися до цiєї дати, незалежно вiд 

того, чи були вони заявленi, чи нi, разом з вiдповiдними зовнiшнiми витратами на врегулювання 

збиткiв, за вирахуванням уже виплачених сум. Резерв по збитках не дисконтується на вартiсть 

грошових коштiв у часi. Данi, що використовуються для формування припущень, як правило, 

отриманi iз внутрiшнiх джерел Компанiї, зокрема, це можуть бути результати детальних 

дослiджень, що проводяться щонайменше один раз на рiк. Припущення перевiряються на предмет 

їх вiдповiдностi наявнiй ринковiй iнформацiї чи будь-якiй iншiй iнформацiї iз загальних джерел. 

Оцiнка понесених, але не заявлених збиткiв (ПАНЗ), передбачає зазвичай бiльшу мiру 

невизначеностi, нiж оцiнка вже заявлених збиткiв, яка здiйснюється на пiдставi бiльшої кiлькостi 

наявної iнформацiї про збиток. Для Компанiї ПАНЗ нерiдко можуть залишатися неочевидними до 

моменту, поки не мине деякий час пiсля випадку, внаслiдок якого виникли збитки. Оцiнка витрат 

на покриття неврегульованих збиткiв та резервiв по понесених, але не заявлених збитках, 

проводиться з використанням статистичних методiв “Chain ladder” та “Modified chain ladder”, якi 

передбачають використання iсторичних даних для оцiнки спiввiдношення врегульованих i 

понесених до визначеного дня збиткiв у прогнозованiй сумi витрат на вiдшкодування збиткiв. 

Такий аналiз проводиться з використанням валових сум. 

Значнi збитки оцiнюються, як правило, окремо у кожному випадку або прогнозуються окремо з 

метою виключення їх впливу на iсторичнi данi, що використовуються для визначення 

прогнозованих сум витрат на вiдшкодування збиткiв. 

11. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 

Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом на 31 грудня представленi таким чином:  

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Зобов'язання з податку на прибуток 2,047 - 

Зобов’язання з ПДВ 256 182 

 

Усього 2,303 182 

 

12. Зареєстрований та додатковий капiтал 

На 31 грудня 2017 р. зареєстрований статутний капiтал складається з 9,473,000 випущених, 

зареєстрованих та повнiстю сплачених простих акцiй (31 грудня 2016 р.: 9,473,000 акцiй) 

номiнальною вартiстю 1 гривня за одну акцiю. Акцiї були реалiзованi вартiстю 1.487 гривень за 

одну акцiю, що призвело до виникнення емiсiйного доходу на загальну суму 4,617 тисяч гривень. 

Станом на 31 грудня 2017 р. та на 31 грудня 2016 р. основним акцiонерами Компанiї є Europaische 

Reiseversicherung Aktiengesellschaft (Нiмеччина) – 99.99% зареєстрованого акцiонерного капiталу. 

Вiдповiдно до ст.30 Закону України «Про страхування» в редакцiї вiд 11 серпня 2013 року 



мiнiмальний статутний фонд встановлений в сумi, еквiвалентнiй 1 млн. євро за валютним 

обмiнним курсом валюти України на дату реєстрацiї. 

Власники простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також 

мають право одного голосу на акцiю на загальних зборах акцiонерiв. Всi акцiї мають рiвнi права 

голосу та рiвнi права на розподiл нерозподiленого прибутку. 

Згiдно iз законодавством України, сума накопиченого нерозподiленого прибутку до розподiлу 

обмежується залишком накопиченого нерозподiленого прибутку. 

У 2016 - 2017 роках дивiденди не оголошувалися. 

 

13. Чистi заробленi страховi премiї 

Аналiз премiй за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 

представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) Страхування медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдально-стi 

Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних з ануляцiєю 

подорожi Iншi види страхування Усього 

 

 

Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування 110,205 26,228 19,094 2,530 

6,172 164,229 

Змiна валової суми резерву незароблених премiй (8,433) (1,575) (920) (133) (343) (11,404) 

 

Валова сума зароблених премiй 101,772 24,653 18,174 2,397 5,829 152,825 

 

За вирахуванням:  

Страховi премiї, вiдступленi перестраховикам (3,054) (17,369) (297) (62) (4) (20,786) 

Частка перестраховикiв у змiнi валової суми резерву незароблених премiй (12) 3,334 (34) - - 3,288 

 

Заробленi премiї, вiдступленi перестраховикам (3,066) (14,035) (331) (62) (4) (17,498) 

 

Чиста сума зароблених премiй 98,706 10,618 17,843 2,335 5,825 135,327 

 

 

 

 

 

 

Аналiз премiй за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., 

представлений таким чином: 

 

(у тисячах гривень) Страхування медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдально-стi 

Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних з ануляцiєю 

подорожi Iншi види страхування Усього 

 

 

Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування 79,231 23,727 15,063 1,358 

3,074 122,453 

Змiна валової суми резерву незароблених премiй (2,247) (7,453) (603) (60) (425) (10,788) 

 

Валова сума зароблених премiй 76,984 16,274 14,460 1,298 2,649 111,665 

 

За вирахуванням:  

Страховi премiї, вiдступленi перестраховикам (3,365) (12,172) (472) (45) (1) (16,055) 

Частка перестраховикiв у змiнi валової суми резерву незароблених премiй 140 3,277 4 - - 3,421 



 

Заробленi премiї, вiдступленi перестраховикам (3,225) (8,895) (468) (45) (1) (12,634) 

 

Чиста сума зароблених премiй 73,759 7,379 13,992 1,253 2,648 99,031 

 

 

? 

14. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

Аналiз збиткiв за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 

представлений таким чином: 

 

(у тисячах гривень) Страхування медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдально-стi 

(IATA) Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних з 

ануляцiєю подорожi Iншi види страхування Усього 

 

Виплаченi збитки 56,446 8,331 290 352 29 65,448  

Частка перестраховикiв у виплачених збитках (663) (7,114) - - - (7,777) 

 

Виплаченi збитки, за вирахуванням частки перестраховикiв 55,783 1,217 290 352 29 57,671  

 

Аналiз збиткiв за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., 

представлений таким чином: 

 

(у тисячах гривень) Страхування медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдально-стi 

(IATA) Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних з 

ануляцiєю подорожi Iншi види страхування Усього 

 

Виплаченi збитки 39,667 4,740 549 293 32 45,281  

Частка перестраховикiв у виплачених збитках (379) (4,029) (248) - - (4,656) 

 

Виплаченi збитки, за вирахуванням частки перестраховикiв 39,288 711 301 293 32 40,625  

 

 

Продовження тексту приміток 

15. Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Доходи вiд курсових рiзниць за операцiями, що не є страховою дiяльнiстю 7,153 2,796 

Збиток вiд курсових рiзниць за страховими резервами (Примiтка 11(а)) (2,900) (1,954) 

Iншi операцiйнi доходи 267 763 

 

Усього 4,520 1,605 

 

16. Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Витрати на оплату працi 10,899 9,389 



Юридичнi та iншi професiйнi послуги 2,080 767 

Консультацiйнi послуги 1,884 1,302 

Оренда примiщення 1,656 1,528 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1,569 1,382 

Послуги банкiв 891 514 

Вiдрядження 658 680 

Амортизацiя (Примiтка 4) 556 265 

Благодiйнi та членськi внески 376 382 

Обслуговування транспортних засобiв 215 207 

Послуги зв’язку 193 187 

Iншi адмiнiстративнi витрати 1,020 732 

 

Усього 21,997 17,335 

 

? 

17. Витрати на збут 

Витрати на залучення нових страхувальникiв за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким 

чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Комiсiйнi агентам 33,445 21,633 

Матерiальнi витрати 1,004 1,037 

Iншi витрати на збут 2,288 1,463 

 

Вiдстроченi витрати на залучення нових страхувальникiв:  

На початок року 2,349 1,753 

На кiнець року (5,032) (2,349) 

 

Усього 34,054 23,537 

 

У 2017 роцi комiсiйнi витрати одному агенту, з яким Компанiя розпочала спiвпрацю наприкiнцi 

2016 року, становили 6,259 тисяч гривень, або 19% вiд загальної суми комiсiйних витрат агентам. 

Загальна сума страхових премiй, отриманих Компанiєю вiд цього агента, становить 21,329 тисяч 

гривень у 2017 роцi. 

18. Iншi операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Податок на премiї 3% (Примiтка 20) 4,927 3,674 

Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi 432 127 

Iншi операцiйнi витрати 133 2 

 

6 6 

Усього 5,492 3,803 

 

Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

1 Сiчня 484 791 



Нарахування резерву 

Списання резерву 432 

(38) 127 

(434) 

 

31 Грудня (Примiтка 8) 878 484 

 

19. Витрати з податку на прибуток 

Згiдно з податковим законодавством, починаючи з 1 сiчня 2015 р., страховики сплачують:  

• податок у розмiрi 3% вiд валової суми страхових премiй за укладеними договорами страхування;  

• податок на прибуток, що розраховується за ставкою 18% вiд суми прибутку до оподаткування за 

рiк; при цьому нарахований страховиком податок за ставкою 3% зменшує прибуток до 

оподаткування такого страховика.  

Податок у розмiрi 3% вiд валової суми страхових премiй включається до складу iнших 

операцiйних витрат у 2017 i 2016 р, оскiльки являє собою оподаткування валової суми премiй, що 

не вiдповiдає визначенню чистого оподатковуваного прибутку.  

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 

чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Поточний податок 3,760 2,055 

Вiдстрочений податок: виникнення i сторно тимчасових рiзниць 82 (286) 

 

Усього 3,842 1,769 

 

(а) Узгодження дiючої ставки оподаткування 

Рiзниця мiж очiкуваною загальною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз 

застосуванням дiючої ставки оподаткування, до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою 

витрат з податку на прибуток, представлена таким чином: 

2017 % 2016 % 

(у тисячах гривень)  

 

Прибуток до оподаткування 19,749 9,827  

 

Статтi, що оподатковуються за ставкою 18% 3,555 18% 1,769 18% 

Податковий ефект статей, що не оподатковуються та не вiдносяться до витрат 287 1% - 0% 

 

Усього 3,842 19% 1,769 18% 

 

Податок у розмiрi 3% вiд валової суми страхових премiй за укладеними договорами страхування 

за 2017 рiк у сумi 4,927 тисяч гривень включений до складу iнших операцiйних витрат (Примiтка 

19). 

б) Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року 

Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представленi 

таким чином: 

Сальдо на 1 сiчня 2017 р. Визнано у звiтi про сукупний прибуток Сальдо на 31 грудня  

2017 р. 

(у тисячах гривень)  

 

Резерв незароблених премiй, валова сума 141 (141) - 

Частка перестраховика в резервi незароблених премiй - - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 136 37 173 



Iншi поточнi зобов'язання 271 22 293 

 

Усього – вiдстрочений податковий актив 548 (82) 466 

 

Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представленi 

таким чином: 

Сальдо на 1 сiчня 2016 р. Визнано у звiтi про сукупний прибуток Сальдо на 31 грудня  

2016 р. 

(у тисячах гривень)  

 

Резерв незароблених премiй, валова сума - 141 141 

Частка перестраховика в резервi незароблених премiй - - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 68 68 136 

Iншi поточнi зобов'язання 195 77 271 

 

Усього – вiдстрочений податковий актив 263 286 548 

 

20. Управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння ризиками є важливим фактором для страхового бiзнесу i суттєвим елементом операцiй 

Компанiї. Дiяльностi Компанiї притаманний страховий ризик та рiзнi фiнансовi ризики, 

включаючи валютний ризик, ризик лiквiдностi, кредитний ризик, ринковий ризик та процентний 

ризик. 

(а) Управлiння капiталом 

Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення 

належної довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення 

стiйкого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Компанiя здiйснює монiторинг 

доходностi капiталу, яку вона визначає як вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної 

суми власного капiталу. 

(б) Полiтики та процедури управлiння ризиками 

Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння 

ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв 

контролю за ними, постiйного монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури 

управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, 

продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 

Голова Правлiння Компанiї несе загальну вiдповiдальнiсть за здiйснення нагляду за структурою 

управлiння ризиками. Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння 

ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а 

також за затвердження укладення договорiв страхування на значнi суми. 

(в) Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за 

фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв’язку iз змiнами ринкових курсiв. Ринковий 

ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризики змiни iнших курсiв. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, валютами та фондовими 

фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi та специфiчнi змiни на ринку та змiни 

рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

(i) Процентний ризик 

Компанiя зазнає впливу коливань переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй 

фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких 

змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн. 

Компанiя не має фiнансових активiв чи зобов’язань з плаваючими процентними ставками. 

Далi у таблицi представленi ефективнi процентнi ставки по основних фiнансових активах, по яких 



нараховуються проценти, у розрiзi основних валют: 

2017 2016 

(% рiчних)  

 

Активи  

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

- гривнi 11.5% 8.7% 

- євро 1.2% 2.2% 

 

Фiнансовi iнвестицiї  

- гривнi 15.0% - 

- долар 5.0% - 

 

? 

(ii) Валютний ризик 

У Компанiї виникає валютний ризик у зв’язку з операцiями з iноземними контрагентами та у 

зв’язку з грошовими коштами та фiнансовими iнвестицiями, деномiнованими в iноземнiй валютi. 

Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, євро та долар США. Законодавство України 

обмежує можливостi Компанiї хеджувати свiй валютний ризик, отже, Компанiя не хеджує свiй 

валютний ризик. Однак управлiнський персонал враховує валютний ризик при виборi валюти 

розрахункiв з перестраховиками та постачальниками товарiв i послуг. 

Рiвень валютного ризику Компанiї на 31 грудня 2017 року представлений наступним чином: 

Євро Долар США 

(у тисячах гривень)  

 

Активи  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 46,275 34 

Фiнансовi iнвестицiї - 8,766 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1,026 104 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 30 1 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 17 1,249 

 

Зобов’язання  

Резерв збиткiв або резерв належних виплат (13,912) (16,461) 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (3,536) - 

 

Чиста довга/(коротка) позицiя 29,900 (6,307) 

 

Рiвень валютного ризику Компанiї на 31 грудня 2016 року представлений наступним чином: 

Євро Долар США 

(у тисячах гривень)  

 

Активи  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 38,769 65 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1,123 136 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 63 - 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 325 

 

Зобов’язання  

Резерв збиткiв або резерв належних виплат (12,658) (10,971) 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (2,601) (314) 

 

Чиста довга/(коротка) позицiя 24,696 (10,759) 



Продовження тексту приміток 

Аналiз чутливостi: 

Аналiз чутливостi на 31 грудня 2017 р. 

Вплив долара США Вплив Євро 

Гривня Гривня Гривня Гривня 

10% (10%) 10% (10%) 

(у тисячах гривень) ослаблення змiцнення Ослаблення змiцнення 

Прибуток до оподаткування (631) 631 2,990 (2,990) 

Аналiз чутливостi на 31 грудня 2016 р. 

Вплив долара США Вплив Євро 

Гривня Гривня Гривня Гривня 

10% (10%) 10% (10%) 

(у тисячах гривень) ослабленняя змiцнення ослаблення змiцнення 

Прибуток до оподаткування (1,076) 1,076 2,470 (2,470) 

(г) Кредитний ризик 

Компанiя приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик потенцiйного зменшення 

вартостi внаслiдок негативних змiн можливостей позичальника погасити заборгованiсть. До 

основних сфер кредитного ризику Компанiї вiдносяться такi: 

• грошовi кошти та їх еквiваленти; 

• облiгацiї внутрiшньої державної позики; 

• суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв; 

• суми до отримання вiд посередникiв; 

• частка перестраховикiв у страхових зобов’язаннях; 

• суми до отримання вiд перестраховикiв стосовно платежiв, що були вже здiйсненi власникам 

страхових полiсiв. 

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, як правило, вiдображається балансовою 

вартiстю фiнансових активiв та активiв, що виникають за договорами страхування, визнаних на 

звiтну дату. Вплив можливого згортання активiв та зобов’язань з метою зниження рiвня 

потенцiйного ризику є незначним. 

Група здiйснює монiторинг ризику стосовно окремих власникiв страхових полiсiв та страхових 

агентiв у рамках процесу кредитного контролю. У випадках iснування значного ризику щодо 

окремих власникiв страхових полiсiв або страхових агентiв проводиться фiнансовий аналiз. З 

метою зменшення ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум усi виданi полiси 

мiстять спецiальнi положення, згiдно з якими у разi несплати страхових внескiв у визначенi строки 

страховий полiс анулюється. 

Всi посередники повиннi вiдповiдати мiнiмальним вимогам, встановленим на рiвнi Компанiї. 

Монiторинг кредитних рейтингiв посередникiв та iсторiї здiйснення ними платежiв проводиться 

на регулярнiй основi. 

Компанiя застосовує також полiтику управлiння ризиком, що виникає у зв’язку з дiяльнiстю 

контрагентiв за договорами перестрахування. Компанiя оцiнює кредитоспроможнiсть всiх 

перестраховикiв шляхом вивчення загальнодоступної iнформацiї щодо рейтингiв та проведення 

внутрiшнiх дослiджень.  

Постiйно проводиться монiторинг рiвня кредитного ризику контрагентiв Компанiєю. Сума 

простроченої дебiторської заборгованостi, на яку було нараховано резерв сумнiвної дебiторської 

заборгованостi на 31 грудня 2017 р., становить 878 тисячi гривень (на 31 грудня 2016 р.: 484 тисячi 

гривень). 

Сума простроченої дебiторської заборгованостi, на яку не було нараховано резерв сумнiвної 

дебiторської заборгованостi, на 31 грудня у розрiзi строкiв виникнення представлена таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Вiд 1 до 3 мiсяцiв 816 1,141 



Вiд 3 до 6 мiсяцiв 285 502 

Вiд 6 до 12 мiсяцiв 979 223 

Бiльше року 5 21 

 

Усього 2,085 1,887 

 

(д) Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiї буде складно залучити кошти для виконання своїх 

зобов'язань. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i 

зобов’язаннями. Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки 

виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов’язаннями, процентнi ставки по активах 

вiдповiдали процентним ставкам по зобов’язаннях, а якщо iснує будь-яка невiдповiднiсть, щоб 

вона була пiд контролем. 

Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтика лiквiдностi Компанiї 

перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

? 

Строки погашення непохiдних фiнансових зобов’язань згiдно з договорами, страхових резервiв 

(включаючи резерв незароблених премiй) та виплати процентiв на 31 грудня 2017 р. представленi 

таким чином: 

Балансова вартiсть Грошовi потоки згiдно з договорами До одного року Понад один рiк 

(у тисячах гривень)  

 

Резерв збиткiв, валова сума (Примiтка 11) 30,766 30,766 30,766 - 

Резерв незароблених премiй, валова сума 37,525 37,525 37,525 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 9,025 9,025 9,025 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 7,442 7,442 7,442 - 

Iншi зобов’язання 1,785 1,785 1,785 - 

 

Усього 86,543 86,543 86,543 - 

 

Строки погашення непохiдних фiнансових зобов’язань згiдно з договорами, страхових резервiв 

(включаючи резерв незароблених премiй) та виплати процентiв на 31 грудня 2016 р. представленi 

таким чином: 

Балансова вартiсть Грошовi потоки згiдно з договорами До одного року Понад один рiк 

(у тисячах гривень)  

 

Резерв збиткiв, валова сума (Примiтка 11) 24,407 24,407 24,407 - 

Резерв незароблених премiй, валова сума 26,121 26,121 26,121 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5,006 5,006 5,006 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 6,313 6,313 6,313 - 

Iншi зобов’язання 1,508 1,508 1,508 - 

 

Усього 63,355 63,355 63,355 - 

 

(е) Генеральна угода про взаємозалiк або аналогiчнi угоди 

Компанiя може укладати угоди купiвлi/продажу з одними i тими ж контрагентами в звичайних 

умовах ведення бiзнесу. Вiдповiднi суми дебiторської та кредиторської заборгованостi не завжди 

вiдповiдають критерiям для взаємозалiку в звiтi про фiнансовий стан. Ця обставина пов'язана з 

тим, що Компанiя може не мати на поточний момент юридично забезпеченого права на 

зарахування визнаних сум, оскiльки право на зарахування може мати юридичну силу тiльки при 

настаннi певних подiй в майбутньому. 

Нижче у таблицi наведена балансова вартiсть визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом 



згаданих вище угод станом на 31 грудня 2017 р.: 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Поточна кредиторська 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

(у тисячах гривень)  

 

Валовi суми 12,365 9,442 

Суми, якi були взаємозарахованi згiдно з критерiями взаємозалiку за МСБО 32 (2,994) (2,000) 

 

Чиста сума 9,371 7,442 

 

Нижче у таблицi наведена балансова вартiсть визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом 

згаданих вище угод станом на 31 грудня 2016 р.: 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Поточна кредиторська 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

(у тисячах гривень)  

 

Валовi суми 10,327 9,093 

Суми, якi були взаємозарахованi згiдно з критерiями взаємозалiку за МСБО 32 (1,408) (2,780) 

 

Чиста сума 8,919 6,313 

 

21. Управлiння ризиками, що виникають у зв’язку iз страховою дiяльнiстю 

(а) Цiлi та полiтика щодо зменшення ризикiв, що виникають у зв’язку iз страховою дiяльнiстю  

При здiйсненнi основних напрямкiв своєї дiяльностi Компанiя приймає на себе ризики збитку 

фiзичних осiб або органiзацiй, якi безпосередньо наражаються на такi ризики. Такi ризики можуть 

бути пов’язанi з страхуванням медичних витрат, страхуванням цивiльної вiдповiдальностi, 

страхуванням вiд нещасних випадкiв, страхуванням вiд вiдмiни подорожi та страхуванням iнших 

ризикiв. У цiй якостi Компанiя зазнає впливу невизначеностi щодо строкiв виплат за збитками, 

понесеними за страховими контрактами, та тяжкiстю таких збиткiв. Основним ризиком є те, що 

частота виплат та тяжкiсть страхових збиткiв будуть бiльшими, нiж очiкувалося. Страховi випадки 

мають невпорядкований характер, i фактична кiлькiсть та розмiр страхових випадкiв протягом 

будь-якого одного року можуть вiдрiзнятися вiд розрахункових показникiв, отриманих за 

допомогою рiзних статистичних методик. 

Компанiя також зазнає ринкового ризику при здiйсненнi своєї страхової та iнвестицiйної 

дiяльностi. Компанiя управляє ризиками, пов’язаними iз здiйсненням нею страхової дiяльностi, 

шляхом використання iснуючих статистичних методiв, перестрахування концентрацiї ризикiв, 

введення лiмiтiв андеррайтингу, через процедури затвердження операцiй, положення щодо 

цiноутворення, а також оперативний монiторинг. 

(i) Стратегiя андеррайтингу 

Стратегiя андеррайтингу Компанiї спрямована на урiзноманiтнення страхових продуктiв таким 

чином, щоб портфель Компанiї в усiх випадках включав кiлька класiв ризикiв, що не мають 

кореляцiї мiж собою, а кожний клас ризикiв, у свою чергу, розподiлявся по великiй кiлькостi 

полiсiв. Управлiнський персонал вважає, що такий пiдхiд дозволяє зменшити варiативнiсть 

ризикiв. 

Стратегiя андеррайтингу викладена у бiзнес-планi, який передбачає наявнiсть класiв та пiдкласiв 

страхових контрактiв та визначає територiї страхування, на яких Компанiя видає страховi полiси. 

Стратегiя впроваджується через методологiчнi рекомендацiї щодо андеррайтингу, у яких 

визначенi детальнi правила андеррайтингу для кожного типу продукту. Методологiчнi 

рекомендацiї мiстять концепцiї та процедури страхування, описання ризикiв, властивих тим чи 

iншим продуктам, умови та строки, права та зобов’язання, вимоги щодо ведення документацiї, 

типовi угоди/страховi полiси, обґрунтування застосування тарифiв та описання факторiв, якi 

можуть мати вплив на застосування тарифу. Розрахунки тарифiв базуються на вiрогiдностi та 

можливих варiантах страхових випадкiв. 



Управлiнським персоналом здiйснюється постiйний контроль за дотриманням методологiчних 

рекомендацiй з андеррайтингу. 

(ii) Стратегiя перестрахування 

Компанiя перестраховує частину ризикiв, застрахованих за договорами страхування, з метою 

забезпечення контролю за ризиком понесення збиткiв i захисту своїх власних фондiв. Компанiя 

укладає договори, що базуються на облiгаторному квотному та ексцедентному перестрахуванню, 

для того щоб зменшити чистий ризик для Компанiї до меж власного утримання, визначеного 

окремо по кожному з договорiв перестрахування.  

Основнi цiлi зовнiшнього перестрахування включають зменшення впливу великих разових збиткiв 

за полiсами з максимальним покриттям та великої кiлькостi збиткiв, викликаних подiєю. 

Премiї, переданi у перестрахування, несуть кредитний ризик, i вiдшкодування за договорами 

перестрахування вiдображається за вирахуванням неплатоспроможностi та безнадiйної 

заборгованостi, про якi стає вiдомо. Компанiя здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану 

перестраховикiв та перiодично переглядає укладенi нею угоди перестрахування.  

(iii) Цiноутворення 

Компанiя встановлює премiї на рiвнi, що забезпечує перевищення суми отриманих премiй та 

отриманого iнвестицiйного доходу над загальною сумою збиткiв, витрат на врегулювання цих 

збиткiв та затрат на управлiння господарською дiяльнiстю. Премiї за полiсами (цiноутворення) 

встановлюються iз застосуванням статистичного аналiзу на основi внутрiшнiх та зовнiшнiх 

iсторичних даних. Обґрунтованiсть цiноутворення тестується з використанням методологiї та 

основних показникiв дiяльностi по конкретних портфелях (наприклад, тестування прибутку). 

Фактори, що враховуються при цiноутвореннi, вiдрiзняються по рiзних страхових продуктах i 

залежать вiд запропонованого покриття та виплат. Однак, в основному, вони включають: 

• очiкуванi збитки по власниках страхових полiсiв та вiдповiднi очiкуванi виплати та їх строки; 

• рiвень та характер змiн, пов’язаних з очiкуваними виплатами. Це включає аналiз статистичної 

iнформацiї про збитки, а також врахування потенцiйних змiн судової практики, економiчного 

клiмату та демографiчних тенденцiй; 

• iншi затрати на створення вiдповiдного продукту, такi як витрати на реалiзацiю, маркетинг, 

адмiнiстрування полiсiв, а також витрати на врегулювання збиткiв; 

• фiнансовi умови, що вiдображають вартiсть грошей у часi; 

• вимоги до капiталу та платоспроможностi; 

• плановi показники прибутковостi; 

• кон’юнктуру страхового ринку, зокрема цiни на подiбнi продукти, встановленi конкурентами. 

(б) Умови та строки страхових контрактiв та характер ризикiв, що покриваються ними 

Умови та строки страхових контрактiв, що мають суттєвий вплив на суму, строки та 

невизначенiсть майбутнiх грошових потокiв вiд страхових контрактiв, викладенi нижче. Крiм того, 

нижче наведений аналiз основних продуктiв Компанiї та способи, за допомогою яких вона 

здiйснює управлiння пов’язаними з ними ризиками. 

(i) Страхування медичних витрат 

Укладення договорiв страхування пропонується фiзичним особам. Всi полiси зi страхування 

здоров’я передбачають страхове покриття, незалежно вiд того, чи має застрахована особа подiбнi 

полiси, виданi iншими страховими компанiями. Полiси з медичного страхування передбачають 

компенсацiю витрат у зв’язку з отриманням медичної допомоги на територiї України та 

закордоном. Як правило, договори страхування укладаються на строк вiд однiєї доби до одного 

року.  

У 2017 роцi максимальна страхова сума по медичному страхуванню по договорах страхування 

подорожуючих закордон не перевищує 100 тисяч євро (2016: 100 тисяч євро); по договорах 

страхування подорожуючих на територiї України не перевищує 900 тисяч гривень (2016: 250 тисяч 

гривень).  

При цьому дiє договiр облiгаторного перестрахування на базi ексцеденту збитку на покриття 

кумулятивних збиткiв за одним страховим випадком, що перевищують суму 50 тисяч євро. 

(ii) Страхування договорiв цивiльної вiдповiдальностi IATA 

Предметом страхування є майновi iнтереси страхувальника, що не суперечать закону i пов’язанi iз 



його обов’язком вiдшкодувати збитки, заподiянi Мiжнароднiй Асоцiацiї Повiтряного Транспорту 

(IАТА) на територiї України, та авiакомпанiям – членам Мiжнародної Асоцiацiї Повiтряного 

Транспорту, або авiакомпанiям-учасникам Звiтно-Розрахункової Системи BSP, внаслiдок 

невиконання страхувальником своїх грошових зобов’язань передбачених Правилами IАТА з 

Продажу Пасажирських Перевезень для Агентiв та агентськими договорами.  

Максимальна страхова сума у 2017 роцi дорiвнювала 126,723 тисяч гривень (2016: 76,347 тисяч 

гривень), iз яких 85% (2016: 85%) перестраховано по договору ексцеденту збитку. 

(iii) Страхування вiд нещасних випадкiв 

Укладення договорiв страхування пропонується фiзичним особам. У 2017 роцi максимальна 

страхова сума по страхуванню вiд нещасних випадкiв по договорах страхування подорожуючих 

закордон не перевищує 30 тисяч євро (2016: 30 тисяч євро); по договорах страхування 

подорожуючих на територiї України не перевищує 100 тисяч гривень (2016: 100 тисяч гривень). 

(iv) Страхування фiнансових ризикiв, пов’язаних iз ануляцiєю подорожi 

Предметом страхування є майновi iнтереси застрахованої особи, пов’язанi зi збитками внаслiдок 

вiдмови вiд туристичної подорожi або дострокового її переривання вiдповiдно до договору про 

надання туристичних послуг або iншого документа, який засвiдчує умови туристичної подорожi. 

Максимальна страхова сума за умовами страхування фiнансових ризикiв не може перевищувати 

суми 10 тисяч євро (2016: 10 тисяч євро) на кожну застраховану особу, яка зазначена у договорi на 

туристичне обслуговування. Компанiя не здiйснює перестраховування договорiв страхування 

фiнансових ризикiв, пов’язаних iз ануляцiєю подорожi. 

(v) Iншi види страхування 

Iншi види страхування включають в себе страхування цивiльної вiдповiдальностi, страхування 

багажiв та страхування банкiвської гарантiї для туристичного агента та туристичного оператора. 

Предметом страхування цивiльної вiдповiдальностi є майновi iнтереси страхувальника, пов’язанi з 

його зобов’язаннями вiдшкодувати шкоду життю та здоров’ю або майну третiх осiб, нанесену з 

необережностi пiд час закордонної поїздки (за винятком поїздки з метою змiни постiйного мiсця 

проживання) на територiї дiї договору страхування. Страховим випадком за умовами страхування 

цивiльної вiдповiдальностi пiд час подорожi є подiя, внаслiдок якої страхувальнику пред’явлена 

претензiя вiд третiх осiб про вiдшкодування збиткiв, завданих в результатi ненавмисних та 

необережних дiй застрахованої особи. Максимальна страхова сума по страхуванню цивiльної 

вiдповiдальностi не перевищує 100 тисяч євро (2016: 100 тисяч євро) для подорожуючих за кордон 

та 150 тисяч гривень для подорожуючих в межах України (2016: 150 тисяч гривень). Компанiя не 

здiйснює перестраховування договорiв страхування цивiльної вiдповiдальностi. 

Компанiя здiйснює страхування гарантiй, що видається банком для покриття вiдповiдальностi 

туристичної компанiї за збитки, якi можуть бути заподiянi туристу в разi виникнення обставин 

неплатоспроможностi туроператора (турагента). Гарантiя для туристичної компанiї видається 

максимальним термiном до 5 рокiв 3 мiсяцiв, що вiдповiдає також перiоду страхового покриття. 

Компанiя не здiйснює перестраховування договорiв страхування гарантiй туроператора 

(турагента), оскiльки вважає, що ризик виникнення суттєвих зобов’язань по цьому виду 

страхування незначний. У 2017 та 2016 роках максимальна сума страхового вiдшкодування по 

гарантiї турагента становить 2,000 євро, по гарантiї туроператора по в’їзному та внутрiшньому 

туризму – 10,000 євро та по гарантiї туроператора по виїзному туризму за межi України – 20,000 

євро.  

(vi) Управлiння ризиками 

Основними ризиками, пов’язаними з усiма видами страхування описаними вище, є ризик 

конкурентних змiн та ризик збiльшення страхових виплат. Компанiя також зазнає ризику 

завищення розмiру понесених збиткiв або нечесної поведiнки з боку особи, що заявила про збиток. 

Управлiння зазначеними ризиками здiйснюється, головним чином, у процесi цiноутворення та 

перестрахування. Компанiя застосовує певнi критерiї видачi страхових полiсiв з метою утримання 

збиткiв у прийнятних для Компанiї межах. У 2017 та 2016 роках власне утримання Компанiї за 

договорами перестрахування не перевищує 50 тисяч євро по кожному окремому полiсу. 

(в) Концентрацiї ризикiв, пов’язаних iз страховою дiяльнiстю 

Основним аспектом страхового ризику, що постає перед Компанiєю, є обсяг концентрацiї 



страхового ризику, який може iснувати, якщо конкретна подiя або ряд подiй суттєво вплинуть на 

зобов’язання Компанiї. Така концентрацiя може виникнути у зв’язку з єдиним страховим 

контрактом або через ряд пов’язаних контрактiв, що мають подiбнi характеристики ризику, i 

пов’язанi з обставинами, в яких можуть виникнути суттєвi зобов’язання. Важливим аспектом 

концентрацiї страхових ризикiв є те, що вони можуть виникати внаслiдок накопичення ризикiв у 

зв’язку з кiлькома одиничними контрактами або пов’язаними контрактами. 

Концентрацiї ризику можуть виникати як у разi настання страхових випадкiв з високим рiвнем 

тяжкостi збиткiв, що вiдбуваються дуже рiдко, таких, як стихiйнi лиха, так i в ситуацiях, коли у 

андеррайтера iснує упередження щодо конкретної групи, наприклад, за географiчною ознакою.  

Компанiя здiйснює управлiння цими ризиками у подвiйний спосiб. По-перше, управлiння ризиком 

здiйснюється через належний андеррайтинг. Андеррайтерам не дозволяється страхувати ризики, 

якщо очiкуваний прибуток не є порiвняним з ризиками, прийнятими на себе страховиком. По-

друге, управлiння ризиком здiйснюється шляхом його передачi у перестрахування. Компанiя 

оцiнює затрати та вигоди, пов’язанi з програмою перестрахування, на постiйнiй основi. 

(г) Загальний сукупний обсяг ризикiв за укладеними страховими контрактами 

Компанiя встановлює загальний сукупний обсяг ризикiв за укладеними страховими контрактами, 

який вважається прийнятним у контекстi концентрацiї ризикiв. Вона здiйснює монiторинг таких 

ризикiв як на момент укладення вiдповiдного страхового полiса, так i в подальшому на 

перiодичнiй основi шляхом аналiзу звiтiв, якi вiдображають динамiку накопичення основних 

страхових ризикiв, що виникають для Компанiї.  

(д) Ризик перестрахування 

Компанiя передає страховi ризики у перестрахування з метою обмежити ризик виникнення збиткiв 

у зв’язку iз страховою дiяльнiстю. Для цього Компанiєю укладаються договори перестрахування, 

що охоплюють портфельнi ризики. Укладення таких договорiв перестрахування дозволяє 

розподiлити ризики та мiнiмiзувати вплив збиткiв. За умовами договорiв перестрахування, 

перестраховик погоджується вiдшкодувати суму, передану у перестрахування, у разi, якщо 

здiйснюється виплата страхових збиткiв. У той же час Компанiя продовжує нести свої 

зобов’язання перед власниками страхових полiсiв за контрактом, переданим у перестрахування, у 

разi невиконання перестраховиком взятих на себе зобов’язань. 

При виборi перестраховика Компанiя бере до уваги його вiдносну платоспроможнiсть. 

Платоспроможнiсть оцiнюється на основi вiдкритої iнформацiї про рейтинги, а також на основi 

внутрiшнiх дослiджень. 

(е) Оцiнка зобов’язань 

Розкриття iнформацiї щодо оцiнки зобов’язань Компанiї за страховими контрактами здiйснюється 

з метою iлюстрацiї властивих Компанiї ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням страхової дiяльностi. У 

таблицях аналiзу страхових вимог збитки, виплаченi на основi року настання страхового випадку, 

порiвнюються iз страховими резервами, створеними по цих збитках. У верхнiй частинi таблицi 

аналiзуються поточнi оцiнки кумулятивних збиткiв та демонструються змiни розрахункових 

показникiв страхових збиткiв у наступнi звiтнi перiоди пiсля закiнчення року настання страхового 

випадку. Розрахунковi суми збиткiв збiльшуються або зменшуються по мiрi виплати збиткiв та 

отримання iнформацiї щодо частоти та тяжкостi невиплачених страхових збиткiв. У нижнiй 

частинi таблицi валова сума страхового резерву, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан, 

узгоджується з розрахунковим показником кумулятивних збиткiв.  

Хоча iнформацiя у таблицях дає iсторичну перспективу вiдповiдностi оцiнок невиплачених збиткiв 

за попереднi роки, користувачам цiєї фiнансової звiтностi не слiд екстраполювати надлишки або 

нестачi невиплачених збиткiв у минулому на поточнi залишки невиплачених збиткiв. Компанiя 

вважає, що оцiнка загальної суми зобов’язань Компанiї по невиплачених збитках за страховими 

контрактами на кiнець 2017 року є вiдповiдною. Однак через невизначенiсть процесу створення 

страхових резервiв не можна бути впевненим, що такi залишки у кiнцевому пiдсумку виявляться 

адекватними. 

(i) Аналiз сум зобов’язань по збитках (валова сума) - Усього 

2013 2014 2015 2016 2017 Усього 

(у тисячах гривень)  



 

- на кiнець року страхового випадку 17,334 24,862 33,882 50,378 68,371 194,827 

- через один рiк 18,924 25,823 31,875 46,225 - 122,847 

- через два роки 18,453 25,191 30,492 - - 74,136 

- через три роки 18,728 24,802 - - - 43,530 

- через чотири роки 18,692 - - - - 18,692 

 

Поточна оцiнка кумулятивних збиткiв 18,692 24,802 30,492 46,225 68,373 188,584 

Кумулятивнi виплати до 31 грудня 2017 р. (18,669) (24,802) (29,981) (43,873) (40,493) (157,818) 

 

Зобов’язання, визнане на 31 грудня 2017 р. 23 - 511 2,352 27,880 30,766 

 

22. Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання 

(а) Непередбаченi податковi зобов’язання  

Компанiя здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 

українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є 

наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися 

ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко 

виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i 

державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством 

фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз 

законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. 

Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає перевiрцi податковими органами протягом наступних трьох 

календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжений. Цi факти 

створюють значно серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш 

розвиненими системами оподаткування. 

Управлiнський персонал вважає, виходячи з його тлумачення податкового законодавства, 

офiцiйних роз’яснень i судових рiшень, що податковi зобов’язання були належним чином 

вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi органи можуть iнакше тлумачити зазначенi вище 

положення, i, якщо вони зможуть довести обґрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень 

може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 

(б) Судовi процеси 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку 

управлiнського персоналу, результати цих процесiв не вплинуть суттєво на фiнансовий стан чи 

результати операцiй. 

23. Справедлива вартiсть 

Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан 

Компанiї на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, приблизно дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi. Якби 

зазначенi активи та зобов’язання розглядалися за рiвнями справедливої вартостi, то були б 

вiднесенi до Рiвня 2 справедливої вартостi. 

24. Операцiї iз зв’язаними сторонами 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї iз перестрахування та iншi операцiї iз 

зв’язаними сторонами. Сторони вважаються зв’язаними, якщо одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають акцiонерiв Компанiї, компанiї пiд 

спiльним контролем з Компанiєю, основний управлiнський персонал Компанiї та компанiй пiд 

спiльним контролем, їх близьких родичiв, та компанiї, що знаходяться пiд контролем або значним 

впливом з боку акцiонерiв. 

(а) Вiдносини контролю  

Фактичною контролюючою стороною Компанiї є Munich Re (Нiмеччина). Станом на та за роки, 

що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 2016 року, Компанiя не мала залишкiв та не здiйснювала 

операцiй з Munich Re. 

? 



Операцiї та залишки за розрахунками Компанiї iз Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft 

(Нiмеччина), що є материнською компанiєю, представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Доходи:  

Частка страхових платежiв, отриманих вiд перестраховикiв 7,076 4,029 

 

Витрати:  

Частка страхових премiй, належних перестраховикам 19,074 13,436 

 

 

31 Грудня  

2017 р. 31 Грудня 2016 р. 

Активи:  

Частка перестраховикiв в страхових резервах 10,698 7,244 

 

 

Зобов’язання:  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 7,286 5,806 

 

(б) Операцiї з суб’єктом господарювання пiд спiльним контролем 

Операцiї та залишки за розрахунками Компанiї iз суб’єктами господарювання пiд спiльним 

контролем представленi таким чином: 

2017 2016 

(у тисячах гривень)  

 

Витрати:  

Консультацiйнi послуги 1,627 1,176 

Членськi внески 302 262 

Асистанськi витрати, що вiдображенi в виплачених збитках 8,581 6,503 

 

10,510 7,941 

 

31 Грудня  

2017 р. 31 Грудня 2016 р. 

Зобов’язання:  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги (4,742) (3,503) 

 

Активи:  

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 754 640 

 

(в) Операцiї з управлiнським персоналом та його близькими родичами 

Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, 

прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi Компанiї. 

У 2017 роцi загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу включала заробiтну 

плату, iндивiдуальнi премiї та iншi короткостроковi виплати i становила 4,919 тисяч гривень. 

(2016: 4,570 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2017 року Компанiєю створено резерв пiд бонуси 

ключовому управлiнському персоналу у сумi 1,320 тисяч гривень (2016: 1,200 тисяч гривень) та 

включено до рядка 1690 «Iншi поточнi зобов’язання» Звiту про фiнансовий стан. 

25. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, що вiдбулися пiсля 31 грудня 2017 року не викликали необхiдностi внесення змiн до або 

розкриття в фiнансової звiтностi. 


