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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до звітних даних страховика 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Раритет» (надалі - Страховик) 
(назва страховика)  

за 2019 рік 
(звітний період)  

Розділ 1  
Пояснювальна записка до звітних даних страховика повинна містити такі обов’язкові 

складові: 

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема: 

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у 

страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів, у тому 

числі порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) та сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, з 

відповідних видів страхування; 

Страховик формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування: 

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 

які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 

обчислюється в такому порядку: 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» Страховик прийняв рішення про 

запровадження методики формування і обліку технічних резервів за видами страхування, іншими 

ніж страхування життя: Величина резерву незароблених премій, розраховувалась методом 

"1/365" ("pro rata temporis") на будь-яку дату, визначалась як сумарна величина незароблених 

страхових премій за кожним договором.  

Незароблена страхова премія, яка розраховувалась методом "1/365" ("pro rata temporis"), 

визначалась за кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу 

(страхової премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80 відсотків суми надходжень 

страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення 

строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дії договору (у 

днях). 

       б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків 

у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за 

попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на 

врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного 

періоду. 

в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується із застосуванням 

математично-статистичного методу. 

 

Додаток 4 

до Порядку складання 

звітних даних страховиків 
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  Аналітичний облік резервів здійснюється за видами страхування. 

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні перевірки 

адекватності страхових зобов’язань страховика; 

Для перевірки адекватності страхових резервів Страховик залучає актуарія Буряка А.М. 

(Свідоцтво №01-022 від 04.04.2013 р.). При перевірці адекватності страхових зобов’язань 

Актуарій використовує математично-статистичні методи. 

 

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, 

над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо 

перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над 

загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань); 

Протягом звітного періоду перевищення частки страхових платежів, належних 

перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, у звітному періоді не було.  

 

4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого 

отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної фінансової допомоги; 

У звітному періоді Страховик не отримував кредитів та інших позик, у тому числі 

поворотної фінансової допомоги. 

5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у тому числі: 

інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити 

відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких 

позик/допомог; 

Страховик у звітному періоді не надавав позик та фінансових допомог. 

6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, у 

тому числі: інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, 

строк обтяження; 

У  звітному періоді Страховик ніяких обмежень, щодо володіння активами не мав. 

7) розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика. 

Страховиком розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності 

страховика за звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан 

страховика, а саме: 

виникнення зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, 

та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких судових справ на 
розгляді в суді про це необхідно зазначити; 

Судова справа пов’язана з відмовою Горленку  Юрiю Григоровичу у страховiй виплатi через 

його перебування в момент травмування у станi алкогольного сп'янiння (на пiдставi довiдки, 

медичного закладу, який надавав йому першу медичну допомогу). Горленко Ю.Г. звернувся до 

Печерського районного суду мiста Києва з позовом про стягнення 38 250,00 грн. страхового 

вiдшкодування, 84 475,00 грн. iнфляцiйних втрат та 2 374 188 грн. 50 коп. неустойки вiд 

страховика внаслiдок нещасного випадку, що стався з ним 28.10.2010 року на залiзничнiй 

платформi станцiї Хмельницький, внаслiдок якого вiн отримав травматичну ампутацiю лiвої 

гомілки i став iнвалiдом 2-ї групи. Ухвала про вiдкриття провадження у справi постановлена 

Печерським районним судом міста Києва 19.08.2017 р. Чергове засідання перенесено на 

21.08.2019 р. Печерським районним судом міста Києва у даній справі постановлено рішення про 

відмову Горленко Ю.Г. у задоволенні позову. Станом на сьогоднішній день відсутні відомості 

щодо подання Горленком Ю.Г. апеляційної скарги на вказане рішення суду першої інстанції. 
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Відповідно до власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво 

Страховика вважає, що не має підстав очікувати суттєвих збитків у зв’язку із такими справами та 

відповідно відсутня необхідність у формуванні резервів у фінансовій звітності. 

 

виникнення нових податкових зобов’язань (зміна податкових зобов’язань у зв’язку зі зміною 

законодавства, зміна облікової політики тощо). У разі відсутності потенційних податкових 

зобов’язань про це необхідно зазначити; 

Протягом звітного періоду у Страховика не виникало нових податкових зобов’язань. 

виникнення зобов’язань з капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних 

активів тощо). У разі відсутності таких зобов’язань про це необхідно зазначити; 

Протягом звітного періоду у Страховика не виникало зобов’язань з капітальних вкладень. 

виникнення зобов’язань з оренди (договірні зобов’язання, пов’язані із орендою основних 

засобів та нематеріальних активів тощо). У разі відсутності таких зобов’язань про це 

необхідно зазначити; 

Протягом звітного періоду у Страховика не виникало зобов’язань з оренди, а саме договірні 

зобов’язання, пов’язані із орендою основних засобів та нематеріальних активів відсутні. 

виникнення безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за третіх 

осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо). У разі відсутності таких зобов’язань 

про це необхідно зазначити; 

Такі зобов’язання відсутні у звітному періоді. 

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до 

зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної 

вартості активів на останню звітну дату, у тому числі: вид (суть), мета здійснення операції, 

обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів); 

Операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни обсягів та/або 

структури активів Страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів: 12 червня 

2019 року було придбано земельну ділянку, площею 3,7708 га, що розташована за адресою: 

Київська область, Макарівський район, Пашківська сільська рада, кадастровий номер земельної 

ділянки:3222786500:03:002:0048. 

9) коригування звітності.  

Страховиком розкривається інформація щодо коригувань у звітному періоді фінансової 

звітності та звітних даних. У разі якщо в зазначений період фінансова звітність та звітні дані 

не коригувалася, про це необхідно зазначити; 

Страховик провів коригування звітності у 1 кварталі 2019 році.  

У Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика за 1 квартал 2019 

р.»п.6.1.Наявність сплаченого статутного фонду  та  гарантійного фонду, Сплачений статутний 

фонд (на кінець звітного періоду) у тис. ЄВРО (за курсом НБУ станом на 31.03.2019 р. 

=30,567665) правильне значення рядка дорівнює 1637,3 тис.ЄВРО.  

Страховик провів коригування звітності у 1 півріччі 2019 року.  

У Розділі 3.»Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж 

страхування життя» за 1 півріччя 2019 року. Коригувався рядок 180 Максимальна страхова сума 

за окремим об’єктом страхування: 

- колонка 12 «Страхування від вогневих ризиків стихійних явищ» правильне значення рядка 

2 500 тис. грн. 

-колонка 13 «Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)» правильне 

значення рядка 2 500 тис.грн.  

Провели коригування рядка 200 «Загальний обсяг відповідальності»: 



4 

 

 -колонка 13 «Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)» правильне 

значення рядка 15 000 тис. грн. 

У Розділі 5.2 Пояснення що операцій з перестрахування.  

Коригували: 

- рядок 1, колонка «Страхова сума, передано в перестрахування» – правильне значення 

1820,00 тис. грн; 

- рядок 3, колонка «Страхова сума, передано в перестрахування» – правильне значення 

1500,00 тис. грн; 

           - рядок 4, колонка «Страхова сума, Усього» – правильне значення  120 000,00 тис. грн ; 

 

Страховик провів коригування звітності за 9 місяців 2019 року.  

У Розділі 3. »Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж 

страхування життя» за 1 півріччя 2019 року. Коригувався рядок 180 Максимальна страхова сума 

за окремим об’єктом страхування: 

- колонка 12 «Страхування від вогневих ризиків стихійних явищ» правильне значення рядка 

1350,0 тис. грн. 

-колонка 13 «Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)» правильне 

значення рядка 1350 тис. грн.  

Для усунення  правопорушення по акту №1962/13-2/13 від 19.11.2019 проведено 

коригування звітності за 9 місяців 2019р. Приведено у відповідність рядки «Ф-1 Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» Правильне значення : 

- рядок  1010 «Основні засоби» дорівнює 9969,0 тис. грн.  

- рядок 1011 «Первісна вартість» 12 642,0 тис. грн. 

- рядок  1012 «Знос» 2673 тис. грн. 

- рядок 1015  «Інвестиційна нерухомість» 73365,0тис.грн. 

- рядок 1016 «Первісна вартість інвестиційної нерухомості» 73365,0 тис. грн.  

Відповідно до вищезазначеного проведено коригування у Розділі 6 «Умови забезпечення 

платоспроможності страховика за 9 місяців 2019 р.» п.6.3.3 Розшифровка окремих статей балансу 

:2. «Основні засоби» На кінець звітного періоду 

Рядок «Основні засоби» (рядок 030) зокрема:  

- колонка Вартість первісна дорівнює 12642,0 тис. грн; 

- колонка Вартість залишкова дорівнює 9969,0 тис. грн. 

Рядок «земельні ділянки, у тому числі (об`єкт та його місцезнаходження)» дорівнює 0,0 грн. 

Внесені зміни до розділу 6 п.6.3.3 4. «Представлення коштів сформованих страхових резервів»,а 

саме рядок 1610 Нерухоме майно, колонка 2 дорівнює 9593,0 тис. грн. 

 

Страховик провів коригування звітності за  2019 рік: 

 У Розділі 3. «Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя" проведено коригування «Максимальної страхової суми за окремим об’єктом страхування 

( за окремою застрахованою особою) код рядка 180 за наступними видами страхування: 

 Страхування від нещасних випадків (колонка4)-100,0тис. грн; 

 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)(колонка12)- правильне значення - 

8 000,0 тис.грн; 

 Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) (колонка13)- правильне 

значення-8 000,00 тис.грн. 

У розділі 5.2 « Характеристика операцій з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами 

та перестраховиками-резидентами»: 

1. Внесено зміни до рядку 4: 

- колонка 5  «Страхова сума,всього» правильне значення -1 200 000,0 тис.грн ; 

- колонка 6 «Передано у перестрахування» правильне значення- 7800,00тис. грн.  
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2. Внесено зміни до рядку 8: 

- колонка 4 «Частка страхових платежів,належна перестраховику – нерезиденту» правильне 

значення  - 4,9 тис.грн;  

- колонка 5  «Страхова сума,всього» правильне значення – 178 898,20 тис.грн; 

- колонка 6 «Передано у перестрахування» правильне значення- 111 498,20 тис. грн.  

3. Внесено зміни до рядку 10: 

-колонка 5  «Страхова сума,всього» правильне значення – 7 000,0 тис.грн; 

4. Додано рядок 12 : 

-колонка 2 значення- Альфа-Гарант,Україна; 

-колонка 3 значення- 32382598; 

-колонка 4 значення- 0,10 тис. грн; 

-колонка 5 значення- 10000,0 тис.грн; 

-колонка 6 значення – 5000,0 тис.грн; 

-колонка 7 значення – пропорційний; 

-колонка 8 значення - 01.15 страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, 

ніж передбачена видами 01.12-01.14); 

     У Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика за  2019 р.» п.6.3.3 

Розшифровка окремих статей балансу :2. «Основні засоби» На кінець звітного періоду внесені 

нові дані: 

Рядок «земельні ділянки, у тому числі (об`єкт та його місцезнаходження)» додано два 

значення: 

Первісна вартість -47695,0 тис.грн 

Залишкова вартість -47695,0 тис.грн. 

1. Колонка «Найменування основних засобів (об’єктів нерухомого майна)  додано 

два значення : 

- Земельна ділянка 20,0га; 

- Земельна ділянка 3,7708 га; 

2. Колонка «Характеристика основних засобів (загальна площа, поверховість, 

будівельні матеріали, функціональне призначення)» додано два значення: 

- Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, 

Київська обл., Макарівський; 

- Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку. 

3. Колонка «Напрями використання (для власної діяльності, надання в оренду 

тощо)» додано два значення: 

- надання в оренду; 

- надання в оренду. 

4. Колонка «Вартість первісна» додано два значення: 

- 43 200,0 тис.грн; 

- 4 495,0 тис.грн. 

5. Колонка  «Вартість залишкова» додано два значення: 

- 43 200,0 тис.грн; 

- 4 4953,0 тис.грн. 

6. Колонка «Дата введення в експлуатацію (придбання)»: 
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- 18.12.2017 р; 

- 14.06.2019р. 

 

     Страховик провів   10 березня 2020 р. коригування звітності за  2019 рік: 

 

     1.В Активі Балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р. винесено зміни до 

колонки 4, змінено наступні рядки: 

 Код рядка 1010 = 15 427,0 тис.грн; 

 Код рядка 1011 = 18 414,0 тис.грн; 

 Код рядка 1015 = 37 721,0 тис.грн ; 

 Код рядка 1016 = 37 721,0 тис.грн; 

 Код рядка 1095 = 55 685,0 тис.грн; 

 Код рядка 1595 = 5 372,0 тис.грн; 

 Код рядка 1155 = 891,0 тис.грн; 

 Код рядка 1165 = 6 219,0 тис.грн; 

 Код рядка 1167 = 6 219,0 тис.грн; 

 Код рядка 1195 = 15 301,0 тис.грн; 

 Код рядка 1300 = 70986,0 тис.грн. 

     2.В Пасиві Балансу(звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2019р. винесено зміни до 

колонки 4, змінено наступні рядки: 

 Код рядка 1420 = 9 755,0 тис.грн; 

 Код рядка 1495 = 55 063,0 тис.грн; 

 Код рядка 1615 = 28,0 тис.грн; 

 Код рядка 1620 = 787,0 тис.грн; 

 Код рядка 1621 = 763,0 тис.грн; 

 Код рядка 1635 = 3951,0 тис.грн; 

 Код рядка 1650 = 2204,0 тис.грн; 

 Код рядка 1660 = 132,0 тис.грн; 

 Код рядка 1695 = 10131,0 тис.грн; 

 Код рядка 1900 = 70 986,0 тис.грн. 

     3.У Звіті про фінансові результати(звіт про сукупний дохід) за 2019р. винесено зміни до 

колонки 3, змінено наступні рядки: 

 Код рядка 2120 = 35496,0 тис.грн. 

 Код рядка 2021 = 35 449,0 тис.грн. 

 Код рядка 2190 = 40 232,0 тис.грн. 

 Код рядка 2270 = 35 644,0 тис.грн. 

 Код рядка 2290 = 5293,0 тис.грн. 

 Код рядка 2300 = 1369,0 тис.грн. 

 Код рядка 2350 = 3924,0 тис.грн. 

 Код рядка 2465 = 3924,0 тис.грн. 

 Код рядка 2610 = 1,509230 грн. 

 Код рядка 2615 =  1,509230 тис.грн. 

     3. У Звіті про власний капітал за 2019р. винесено зміни: 

 до колонки 7, змінено код рядка 4100 =3924,0 тис грн; 

 до колонки 7, змінено код рядка 4295 =3924,0 тис грн; 

 до колонки 7, змінено код рядка 4300 =9755,0 тис грн; 

 до колонки 10, змінено код рядка 4100 =3924,0 тис грн; 

 до колонки 10, змінено код рядка 4295 =3924,0 тис грн; 

 до колонки 10, змінено код рядка 4300 =55063,0 тис грн; 

  

    4. У Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика за  2019 р.»: 
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п.6.2.Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможності: 

 фактичний запас платоспроможності(нетто-активи) правильне значення =52 526,0тис.грн; 

 величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом ,правильне значення = 42 163,4тис.грн. 

п.6.3.2 Розміщення страхових резервів: 

Представлення коштів сформованих страхових резервів: 

 грошові кошти на розрахункових рахунках =2589,0 тис.грн; 

 нерухоме майно =51266,0 тис.грн. 

 

п.6.3.3 Розшифровка окремих статтей балансу: 

1.Основні засоби (рядок 030) зокрема: 

 Первісна вартість -18414,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -15427,0 тис.грн. 

 2. Земельна ділянка, у тому числі(об’єкт та його місцезнаходження): 

 Первісна вартість -37721,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -37721,0 тис.грн. 

3.Земельна ділянка 20,0га; 

 Первісна вартість -7556,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -7556,0 тис.грн. 

4.Земельна ділянка 3,7708 га; 

 Первісна вартість -30165,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -30165,0 тис.грн. 

5.Будинки та споруди, у тому числі (об’єкти та його місцезнаходження): 

 Первісна вартість -15371,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -13545,0 тис.грн 

6.Офіс ,м.Київ вул.Панса Мирного 28-А: 

 Первісна вартість -15371,0 тис.грн 

 Залишкова вартість -13545,0 тис.грн 

5)Грошові кошти та іх еквіваленти(на кінець звітного періоду): 

Рядок «Зокрема на розрахункових рахунках»=2589,0 тис.грн. 

 

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договорами 

страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наявність у суді 

справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком зобов’язань 

за договорами страхування (перестрахування) із розкриттям сум претензій до страховика за 

такими судовими позовами, наявності сформованих страхових резервів за такими договорами, 

іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. У разі 

відсутності таких судових позовів про це необхідно зазначити. 

Дана інформація розкрита в п.7. Пояснювальної записки за звітний період. 

 

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме: 

1) забезпечення безперервності діяльності. 

Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення безперервної 

діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям зовнішніх та/або 

внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат. У разі відсутності 

такого плану необхідно про це зазначити; такого плану необхідно про це зазначити; 

Основні положення плану щодо забезпечення безперервності діяльності Страховика 

розкриваються в річному звіті правління. Вони спрямовані на активізацію управлінських рішень 

акціонерів в діяльності Страховика; збалансування страхового портфелю, збільшення обсягів 
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страхових платежів по видам страхування; оптимізацію витрат відносно зібраних страхових 

платежів; нарощування ліквідних активів Страховика; створення конкурентних страхових продуктів. 

Дії Страховика на випадок кризових ситуацій розроблені з врахуванням зовнішніх та 

внутрішніх факторів ризику.  

До зовнішніх факторів належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон’юнктура 

ринку; природні аномальні явища; соціальні потрясіння тощо. 

До внутрішніх факторів можна віднести стратегічні рішення Страховика і механізм її реалізації; 

масштаби страхової діяльності та її диверсифікацію; інвестиційну діяльність тощо. 

Зовнішнє середовище страхового ринку складається з факторів, якими Страховик може 

управляти, та з тих, на які не може впливати, але повинен враховувати їх у своїй діяльності. 

До складових, на які Страховик може впливати, належать: ринковий попит; конкуренція; 

розвиток страхових послуг; інфраструктура страхового ринку (правове і нормативне забезпечення, 

інформаційна та аудиторська мережа, наукове обслуговування, кадри, система організації 

професійної освіти, професійна етика і мова). 

До складових, на які Страховик впливати не може, входять: чисельність населення; його вікова 

та статева структури; сезонні міграції; купівельна спроможність населення, політична, економічна 

ситуація в країні тощо. 

Дії на випадок кризових ситуацій – це сукупність послідовних заходів антикризової діяльності, 

застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів 

управління ризиками. 

Управління ризиком необхідне на стадії вивчення ймовірних страхових послуг, при 

встановленні договірних відносин між страховиком та страхувальником. Воно направлене: 

- на попередження та мінімізацію збитку; 

- забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру страхових тарифів; 

- створення фондів для гарантованого повного відшкодування збитку. 

Фінансування ризику проводиться за рахунок створення страхових резервів, що формуються 

для здійснення виплат при настанні страхових випадків. 

 

      2) корпоративне управління. 

Страховиком розкривається внутрішня організаційна структура страховика, інформація 

про систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності 

господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між 

органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством; 

Інформація про корпоративне управління розкрита Страховиком у звіті про корпоративне 
управління за 2019 рік. 

 

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, у 

тому числі страховиках. 

Інформація про засновників (учасників) Страховика та участь Страховика в інших фінансових 
установах, у тому числі страховиках, розкрита у звіті про корпоративне управління за 2019 рік.  

Також повідомляємо, що дочірні підприємства у страховика відсутні. 

 

4) належність страховика до фінансових груп.  

Страховиком розкривається інформація щодо участі в банківських та/або небанківських 

фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи. 

Також страховиком розкривається інформація про припинення існування банківської 

та/або небанківської фінансової групи, та/або зміни своєї структури власності, та/або вихід 

страховика з такої групи; 

Страховик у 2019 році не належав до жодних фінансових груп. 
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5) система управління ризиками. 

Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та 

підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію оцінки 

ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності 

(андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, 

ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребують мінімізації і пом'якшення їх. 

Основними завданнями в діяльності Страховика в галузі управління ризиками є уникнення і 

мінімізація ризиків, пом`якшення їх наслідків, зменшення вразливості Страховика до них, 

забезпечення досягнення стратегічних цілей Страховика, забезпечення зростання вартості 

Страховика при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін. 

Основними цілями Страховика при управлінні ризиками є: 

 забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі 

стосовно ризиків, які бере на себе Страховик у своїй діяльності; 

 забезпечення інтересів акціонерів, що знаходяться в управлінні Страховиком; 

 забезпечення відповідності діяльності вимогам чинного законодавства та внутрішнім 

нормативним документам Страховика. 
Управління ризиками професійної діяльності Страховика являє собою постійний процес 

передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов'язаний з їх ідентифікацією, оцінкою, 

профілактикою і мінімізацією негативних наслідків. 

Для забезпечення функціонування системи управління ризиками Страховик призначив 

відповідального за оцінку ризиків та їх управління.  

Цей працівник виконує функцію оцінки ризиків, заповнює контрольний лист платоспроможності 

та робить звіт про функціонування системи управління ризиками за звітний період. Він 

підпорядковується та звітує безпосередньо Голові правління та має відповідні повноваження щодо 

доступу до інформації, необхідної для оцінки ризиків.  

Ризики, які ідентифікує Страховик та які пов’язані з його професійною діяльністю, 

систематизуються за наступною класифікацією: 

1. андеррайтинговий ризик (ризик премій і резервів, катастрофічний ризик, ризик страхування 

здоров`я); 

2. ринковий ризик (ризик інвестицій в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик 

спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрації); 

3. ризик дефолту контрагента (ризик дефолту перестраховика, ризик дефолту дебітора, ризик 

дефолту банку); 

4. операційний ризик (аквізаційний ризик, адміністративний ризик); 

5. ризик учасника фінансової групи. 

Ризики, які потребують пом’якшення: 

1. андеррайтинговий ризик, а саме ризик премій і резервів, ризик страхування здоров`я;  

2. ринковий ризик, а саме майновий ризик. 

 

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та 

проміжної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів 

проведених стрес-тестів; 

Результати проведеного страховиком стрест-тестування станом на 31.12.2019р склали: 

Зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які перебувають у лістингу на фондовій біржі, що 

включені до складу активів балансу. 

У Страховика відсутні акції, які перебувають у лістингу на фондовій біржі. 

 

Зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до 

складу активів балансу. 

Страховик є нечутливим до зазначеної стресової події. 

 

Зниження на 10 % цін на облігації підприємств, що включені до складу активів балансу. 
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У Страховика відсутні облігації підприємств. 

 

Підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25% 

Величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події становить 5,0%. 

Чутливість компанії до зазначеного стресу є помірною. У Страховика відсутні активи та 

зобов’язання, номіновані в іноземній валюті. Однак підвищення обмінного курсу здатне 

впливати на загальні зобов’язання компанії, оскільки за діючими договорами є кореляція між 

курсом та страховим відшкодуванням. 

 

Зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25%. 

У Страховика відсутні активи та зобов’язання, номіновані в іноземній валюті. Зниження 

обмінного курсу не впливає на загальні зобов’язання компанії. 

 

Зниження ринкових цін на нерухомість на 25%. 

Величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події становить 24,6%. 

Чутливість компанії до зазначеного стресу є дуже високою. 

 

Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування на 30% (для страховиків, 

що здійснюють таке страхування) 

Страховик не здійснює зазначене страхування. 

 

Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним страхуванням 

здоров’я) на 40% (для страховиків, що здійснюють таке страхування). 

Величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події становить 26,6%. 

Чутливість компанії до зазначеного стресу є дуже високою. При перевірці адекватності резерву 

незароблених премій з урахуванням стресової події не виникло необхідності донарахування 

резерву. 

 

Збільшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорів медичного страхування 

(безперервного страхування здоров’я), на 10% (для страховиків, що здійснюють таке 

страхування). 

Величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події становить 0,2%. 

Чутливість компанії до зазначеного стресу є мізерною. 

 

7) управління капіталом. 

Страховик розкриває інформацію щодо політики та процесів управління капіталом, 

здатності власників у майбутньому надавати у разі потреби додаткову фінансову підтримку 

страховику. Також страховиком може зазначатися інформація щодо можливості додаткової 

капіталізації страховика за рахунок нових (додаткових) інвесторів; 

Головним завданням управління капіталом є формування його оптимальної структури з 

урахуванням гарантованого рівня дохідності й ризику.  

Значна увага в управлінні капіталом приділяється руху грошових коштів Страховика. Саме 

рухом грошових коштів супроводжується формування статутного капіталу, починається і 

закінчується виробничий цикл Страховика, створюються страхові та вільні резерви, здійснюється 

розміщення та інвестування тимчасово вільних коштів, відбуваються страхові виплати, формується 

та використовується фінансовий результат. 

Грошові кошти надходять до Страховика у вигляді: страхових премій за укладеними 

договорами страхування; доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках та інших доходів. 

Рух грошових коштів дає можливість Страховику фінансувати операційні витрати, створювати 

страхові та вільні резерви, сплачувати страхове відшкодування, формувати прибуток, забезпечувати 

виплату дивідендів. 

8) внутрішній аудит страховика. 
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Страховиком розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, 

його підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а у разі, коли законодавством 

не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради, вищому органу  

Інформація щодо внутрішнього аудиту страховика розкрита у звіті про корпоративне управління 
за 2019 рік. 

9) інша звітність.  

Страховиком розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі 

(материнське або дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої фінансової 

звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та 

рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, 

або складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника 

фінансової групи. 
Страховиком не подавалась інша звітність за 2019 рік. Страховик у звітному періоді не належав 

до жодних фінансових груп. 
Також страховиком може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, ніж 

передбачена цим Порядком, з використанням облікових політик, обов’язковість яких не 

визначена законодавчими актами України;  

10) інформація щодо подій після дати балансу. 

Страховиком розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання 

балансу і датою затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, 

підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

страховика; 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Страховика у 2019 році не 

відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на його господарську діяльність 

11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки. 

Страховиком розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки із 

зазначенням реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до 

осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками. 

Страховик залучає для здійснення актуарних розрахунків актуарія Буряка  А.М. (Свідоцтво №01-

022 від 04.04.2013 р.) Реєстраційний номер свідоцтва №01-022 від 04.04.2013р видано Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері  ринків фінансових послуг. 

3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а 

також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами. 

Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також 

інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими 

активам Страховика зазначена в додатку №1, №2,№3. 

4. Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень 

(зазначається страховиком у разі необхідності). 

Голова 

правління 

 ________________ 
(підпис)  

Т.В.Бутківська 
(ініціали, прізвище)  

М. П.     

Головний 

бухгалтер  

 ________________ 
(підпис)  

А.В.Нагорна 
(ініціали, прізвище)  
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