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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг 
 
Наглядовій раді та Правлінню 
ПрАТ «Українська аграрно-страхова 
компанія» 

 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 
ДУМКА 
 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «Українська аграрно-страхова компанія» (далі – Товариство), що 
складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про прибутки 
та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про 
рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, а також приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та 
відповідає вимогам  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової 
звітності.  
 
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами та 
вимогам законодавства, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми не 
надавали Товариству будь-яких послу, заборонених законодавством, або інших 
послуг, що не розкриті у Звіті про управління. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки. 
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ  
 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту проміжної фінансової звітності за 
поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми 
не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 
Коригування вхідних залишків  
 

Ми звертаємо увагу на Примітку 9 до фінансової звітності, в якій розкривається  
коригування вхідних залишків балансу на 01.01.2018 р. та у порівняльній 
інформації за попередній період. 
 

У зв’язку зі зміною позиції податкових органів щодо визнання та включення 
безнадійної дебіторської заборгованості у податкові витрати, Товариство 
здійснило коригування звітності за 2017 р. 
 

Коригування полягає у списанні за рахунок сформованого резерву сумнівних 
боргів дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку та в податковому 
обліку на суму 270 тис. грн., у зв’язку з тим, що вона відповідає умовам щодо 
визнання безнадійною. 
 

В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження Керівництва та  
перевірили проведені коригування щодо ретроспективного виправлення помилки 
на відповідність МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки».  
 
Страхові резерви 
 

Для забезпечення страхової діяльності Товариство формує страхові резерви. 
 

Визначення суми страхових резервів було ключовою областю професійних 
суджень Керівництва Товариства. На звітну дату страхові резерви складають 
значну частину зобов’язань Товариства та мають вирішальний вплив на його 
фінансовий стан та результати діяльності. 
 

Товариство формує страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат 
страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 
(перестрахування): 
 

 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; 

 резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
 

Ми оцінили та перевірили ефективність внутрішніх контролів Товариства стосовно 
формування та розміщення коштів страхових резервів. Ми перевірили розрахунки 
дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 
операцій страховика відповідно до Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  
«Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності 
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів  
та ризиковості операцій страховика» від 07.06.2018 р. № 850, та не виявили 
недостатності на звітну дату. 
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Достатність чистих активів і запасу платоспроможності  
 

Визначення достатності чистих активів та запасу платоспроможності було 
ключовою областю дотримання законодавчих та нормативних вимог Керівництвом 
Товариства. 
 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сформовано згідно з 
вимогами чинного законодавства та сплачено виключно грошовими коштами в 
розмірі 12 000 тис. грн.  
 

Частка державного майна в Статутному капіталі Страховика відсутня.  
 

Ми впевнились, що станом на 31.12.2018 р. розмір Статутного капіталу та вартість 
чистих активів Товариства відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України 
від 16.01.2003 р. № 435-ІV та інших нормативно-правових актів, а саме: 
 

 вартість чистих активів становить 43 274 тис. грн.; 

 перевищення чистих активів над розміром Статутного капіталу складає   
31 274 тис. грн.; 

 фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний запас 
платоспроможності на суму 38 989 тис. грн.  

 
ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається з інформації, яка міститься у Річному Звіті керівництва 
(Звіт про управління), але не є фінансовою звітністю за 2018 р. та нашим звітом 
аудитора щодо неї. 
 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми 
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 
що містить суттєве викривлення. 
 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 
дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
 

Річний Звіт керівництва (Звіт про управління), наданий управлінським персоналом 
Товариства, узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за 2018 р. 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО 
НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВІ ЗВІТИ 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та таку систему внутрішнього контролю, 
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 
 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 
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основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 
або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших 
реальних альтернатив цьому. 
 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом звітування Товариства. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно є. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 
того, ми: 
 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідні розкритті інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи є суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 
під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу у своєму звіті аудитора до 
відповідні розкритті інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство 
припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції 
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та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 
про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 
виявлені нами під час аудиту. 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм 
про всі стосунки й інші питання, які б могли обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 
 

З переліку питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під 
час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у своєму звіті аудитора, крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості. 
 

Ми підтверджуємо, що наша думка узгоджується з Додатковим звітом до 
Аудиторського комітету, який нами було підготовлено та надано до Аудиторського 
комітету.  
 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  
 

Дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII 
 

Протоколом № 3 від 22 січня 2019 р. засідання Наглядової ради ПрАТ «УАСК» нас 
було призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 р. 
 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 
1 рік. 
 
Дотримання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006 р. № 3480-IV 
 

Згідно з вимогами ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23.02.2006 р. № 3480-IV, від нас вимагається перевірити та висловити думку 
відносно деяких розділів Звіту про корпоративне управління (у складі Річного Звіту 
керівництва).  
 

Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне 
управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить 
інформацію, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ 3480-IV. 
 
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, 
зокрема пов’язаних із шахрайством 
 

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
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розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури 
необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності».  
 

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 
Товариства, які, на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може 
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 
або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті, з 
використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали 
розуміння зовнішніх чинників, діяльності Товариства, структури його власності та 
корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової 
політики, цілей та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінок та оглядів 
фінансових результатів.  
 

Відповідно до МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», 
нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та 
облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх 
вплив на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені аналітичні 
процедури щодо аналізу показників ліквідності та платоспроможності. Ми провели 
тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її 
надійності та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства 
є ефективною для обсягів реалізації товарів та послуг, що надає Товариство, для 
запобігання фактам шахрайства та помилок. 
 

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали 
доступ до всієї необхідної інформації. 
 

Ми не ідентифікували факти шахрайства та не отримали доказів обставин, які 
можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве 
викривлення внаслідок шахрайства або помилок. 
 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
 

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в 
достатньому обсязі для висловлення нашої думки щодо фінансової звітності 
Товариства, процесів обліку та засобів контролю, які використовуються 
Товариством, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Товариство здійснює 
свою діяльність. 
 

Ми визначили, що Товариство підлягає обов’язковому аудиту як підприємство, що 
становить суспільний інтерес, згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. 
 

При визначенні нашої загальної стратегії аудиту ми враховували значущість 
статей фінансової звітності, нашу оцінку ризиків за кожною статтею та загальне 
покриття операцій Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов’язані з 
менш суттєвими статтями, які не були включені до загального об’єму нашого 
аудиту. 
 

Ми визначили, який вид роботи за кожною статтею повинні виконати, щоб мати 
змогу зробити висновок, чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для 
обґрунтування нашої думки щодо фінансової звітності Товариству в цілому. 
 

У сукупності об’єм аудиту покриває більш ніж 70% загальної вартості активів. Це 
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забезпечило нам докази, необхідні для того, щоб висловити думку щодо 
фінансової звітності Товариства в цілому. 
 

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як 
використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а 
також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є скоріш 
переконливими, ніж остаточними.  
 

Властиві обмеження аудиту створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві 
викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному 
плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА.  
 

Ми отримали обґрунтовану впевненість про відсутність суттєвих викривлень у 
фінансових звітах Товариства. 
 
Дотримання вимог нормативно-правових актів Нацфінкомпослуг, що 
регулюють діяльність страховика, щодо: 
 

а)  формування (зміни) статутного капіталу Товариства 
 

Статутний капітал сформований в повному обсязі вчасно в сумі 12 000,1 тис. грн. 
Дванадцять мільйонів сто гривень 00 копійок).  
 

Статутний капітал розподілено на 70 тис. штук (Сімдесят тисяч штук), номінальною 
вартістю 171,43 грн. (Сто сімдесят одна гривня сорок три копійки). 
 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 201/1/2013 від 17.12.2013 р. 
 

Формування статутного капіталу відповідає законодавчим вимогам та статутним 
документам.  
 

Протягом 2018 р. змін у статутному капіталі Товариства не відбувалось. 
 
б)  обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 
ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують 
ризики за операціями з фінансовими активами 

 

Товариство дотримується нормативів, зазначених у Положенні про обов’язкові 
критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», затвердженому 
Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 07.06.2018 р. № 850 (далі – Положення № 850). Протягом 2018 р. 
Товариство утримувало до погашення з метою отримання прибутку Облігації 
внутрішньої державної позики, які вважаються низько ризиковими активами. 
Амортизована собівартість таких облігацій на 31.12.2018 р. становить  
тис. грн.  
 
Норматив якості активів, згідно з яким сума низько ризикових активів 
(наприклад, ОВДП) повинна становити не менше 20% від страхових резервів  
751 тис. грн. * 20% = 1 550,2 тис. грн.), виконано.  
 

Розрахунок нормативу платоспроможності та достатності капіталу на 
р.: 
 

Величина довгострокових та поточних зобов’язань станом на 31.12.2018 р. –  
723 тис. грн. 
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Величина, що дорівнює 30% від 30 000 тис. грн. – 9 000 тис. грн. 
 

Нормативний запас платоспроможності – 4 283,3 тис. грн. 
 

Величина 1. 10 723 тис. грн. + 9 000 тис. грн. = 19 723 тис. грн. 
 

Величина 2. 10 723 тис. грн. + 4 283,3 тис. грн. = 15 006,3 тис. грн. 
 

Нормативний обсяг активів, більша з розрахованих величин – 19 723 тис. грн.  
 

Отже, сума утримуваних ОВДП, які визначені в Положенні № 850, як прийнятні 
активи, перевищує нормативний обсяг активів. 
 
Норматив ризиковості операцій 
 

Технічні резерви на 31.12.2018 р. складають 7 751,0 тис. грн., з них: 
 

 резерви незароблених премій – 7 526,48 тис. грн.; 

 резерв заявлених, але не виплачених, збитків – 224,52 тис. грн. 
 

Частка перестраховиків у страхових резервах становить 2 717 тис. грн., з них: 
 

 в резервах незароблених премій – 2 717 тис. грн. 
 

Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі ст. 31 Закону України «Про 
страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (далі – ЗУ № 85/96-ВР) та  
Положенням № 850, які представлені активами відповідних категорій.  
 

Представлення коштів сформованих технічних резервів за видами страхування 
інших, ніж страхування життя: 
 

 банківські вклади (депозити) – 2 200 тис. грн.(частина Депозиту, розміщеного 
в АТ «Ощадбанк» – 1 100 тис. грн., частина Депозиту, розміщеного в  
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» – 1 100 тис. грн.); 

 права вимог до перестраховиків – 551 тис. грн., 
в т.ч. до перестраховиків-нерезидентів – 300 тис. грн. (частина частки 
перестраховика Chubb European Group Limited, який має рейтинг АА++, 
проводить страхову/перестрахову діяльність не менше 10 років –  
300 тис. грн.); 

 Облігації внутрішньої державної позики – 5 000 тис. грн. 
 

Протягом звітного періоду Товариство розміщувало активи з урахуванням 
принципів безпечності, прибутковості, ліквідності. Сума прийнятних активів 
Товариства на будь-яку дату протягом звітного періоду була не меншою 
нормативного обсягу активів. Нормативи достатності та платоспроможності 
капіталу, ризиковості операцій, якості активів дотримано відповідно до  
Положення № 850. 
 
в)  формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих 

резервів відповідно до законодавства 
 

Для забезпечення страхової діяльності Товариство формує страхові резерви. 
Аналітичний облік резервів зі страхування здійснюється за договорами 
страхування, де Страховик несе відповідальність за своїми страховими 
зобов’язаннями. Товариство формує страхові резерви згідно з вимогами  
ЗУ № 85/96-ВР та вимогами державного регулятора страхової діяльності 
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, які 
викладені в Розпорядженні «Про затвердження Методики формування страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004 р. 
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№ 3104 (далі – Розпорядження № 3104), кошти страхових резервів розміщуються 
згідно з Положенням № 850. Товариство формує та веде облік страхових резервів 
з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування 
залежно від видів страхування (перестрахування): 
 

 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; 

 резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
 

Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 
страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за 
видами страхування.  
 

Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом 
страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює 
сумі резервів незароблених премій, розрахованих за кожним видом страхування. 
 

Ефективне управління страховими ризиками та ризиками, які виникають під час 
провадження страхової діяльності, є однією з найважливіших умов забезпечення 
фінансової стійкості та необхідного рівня платоспроможності страхової компанії. 
 
г)  встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 

фінансової групи, у разі входження суб’єкта господарювання до такої. 
 

Товариство дотримується нормативів, зазначених у Положенні № 850. 
 
д)  структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента 

(назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо; 
 

Протягом 2018 р. Товариство купувало та утримувало до погашення з метою 
отримання прибутку Облігації внутрішньої державної позики. Зазначені активи 
оцінюються за амортизованою собівартістю та на звітну дату – 31.12.2018 р. 
становлять 26 515,0 тис. грн. Протягом 2018 р. відбулось погашення таких цінних 
паперів на суму 15 988,0 тис. грн. 
 

Поточні фінансові інвестиції 
 

№ 
з/п 

Вид фінансової інвестиції 

Термін вкладень 
Станом на 
31.12.2018 

Станом на 
31.12.2017 

початок кінець 
Кіл-ть, 

шт. 

Амортизо-
вана 

вартість, 
тис. грн. 

Кіл-ть, 
шт. 

Амортизо-
вана 

вартість,  
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

25.01.2017 18.04.2018 - - 6700 6 873 

2 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

25.10.2017 23.10.2019 500 13 867 - - 

3 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

17.05.2017 11.07.2018 - - 1400 1 456 

4 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

09.03.2017 28.02.2018 - - 4575 4 480 

5 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

04.07.2017 18.04.2018 - - 1400 1 443 
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№ 
з/п 

Вид фінансової інвестиції 

Термін вкладень 
Станом на 
31.12.2018 

Станом на 
31.12.2017 

початок кінець 
Кіл-ть, 

шт. 

Амортизо-
вана 

вартість, 
тис. грн. 

Кіл-ть, 
шт. 

Амортизо-
вана 

вартість,  
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

01.09.2017 11.07.2018 - - 1913 1 967 

7 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

07.06.2018 02.01.2019 3775 3 777 - - 

8 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

06.07.2018 10.04.2019 4405 4 440 - - 

9 
Міністерство фінансів України, 
облігації внутрішньої державної 
позики (код ЄДРПОУ 00013480) 

18.04.2018 02.01.2019 4425 4 431 - - 

10 

ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 
00032129), депозит 

16.10.2018 15,02,2019 1 2 600 - - 

11 20.09.2018 21.03.2019 1 2 000   

12 05.10.2018 04.04.2019 1 2 000 - - 

13 21.03.2018 22.03.2019 2 2 295   

14 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
(код ЄДРПОУ 14305909) 

04.10.2018 04.04.2019 1 2 000   

15 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
(код ЄДРПОУ 14305909) 

12.11.2018 13.05.2019 1 1 000   

16 
ПАТ«Альфа-Банк»                 
(код ЄДРПОУ 23494714) 

08.10.2018 09.04.2019 1 2 000   

17 
ПАТ «КРЕДОБАНК» (код 
ЄДРПОУ 09807862) 

17.12.2018 22.03.2019 1 2 000   

Всього: 13114 42 410 15988 16 219 

 

Крім того, ОВДП, амортизована вартість яких на 31.12.2018 р. складає  
 867 тис. грн., які обліковувались як непоточні фінансові інвестиції, 
перекваліфіковано у поточні фінансові інвестиції, оскільки до погашення на дату 
31.12.2018 р. залишилось менше 12 місяців. 
 

Непоточні фінансові інвестиції 
 

№ 
з/п 

Вид цінних 
паперів 

Термін вкладень Станом на 31.12.2018 Станом на 31.12.2017 

початок кінець Кіл-ть, шт. 
Амортизова-
на вартість, 

тис. грн. 
Кіл-ть, шт. 

Амортизова-
на вартість,  

тис. грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - 25.10.2017 23.10.2019 - - 500 14083 

Всього: - - 500 14083 

 
е)  заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення 
 

Залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного 
їх повернення за 2018 р. відсутнє. 
 
ж)  суміщення провадження видів господарської діяльності 
 

Товариство надає послуги у формі добровільного страхування згідно з діючими 
наступними ліцензіями: № 584789, № 584790, № 584791, № 584792, № 584793,  
№ 584794,№ 584795, № 039915.  
 

Ліцензія на впровадження страхової діяльності у формі добровільного страхування 
вантажів та багажу(вантажобагажу) видана згідно з Розпорядженням № 2181 від 
10.09.2015 р.У формі обов’язкового страхування ліцензії відсутні. 
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з)  надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до 
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом 
господарювання 

 

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для 
одержання прибутку шляхом надання послуг з певних видів страхового захисту 
майнових інтересів фізичних і юридичних осіб через відшкодування шкоди у 
випадку настання страхових випадків за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій), а також здійснення фінансової діяльності в межах, визначених 
чинним законодавством України та Статутом Товариства. 
 

Товариство надає послуги у формі добровільного страхування: 
 

 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

 страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12); 

 страхування вантажів та багажу; 

 медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 

 страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

 страхування від нещасних випадків; 

 страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника); 

 страхування фінансових ризиків; 

 страхування сільськогосподарської продукції. 
 

і)  розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та 
забезпечення її актуальності 

 

Інформація про Товариство розміщується на веб-сайті https://uaic.com.ua. 
Відповідно до Наказу № 11-к/тр від 11.10.2018 р., призначено Підлубного О.В., 
начальника відділу аграрного страхування, відповідальним за підтримку і 
розміщення інформації на веб-сайті Товариства згідно з Ліцензійними умовами до 
вимог ч. 4 та ч. 5 ст. 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (далі –  
ЗУ № 2664-III). 
 
ї)  прийняття рішень у разі конфлікту інтересів 
 

Товариство дотримується вимог ст. 10 ЗУ № 2664-III по відношенню до свого 
керівника, учасників або його службових осіб. Протягом звітного періоду не було 
фактів виникнення конфлікту інтересів. 
 
й)  відповідності приміщень, у яких здійснюється суб’єктом господарювання 

обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів, що документально 
підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат 

 

Товариство дотримується вимог щодо відповідності приміщень, у яких 
здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 

https://uaic.com.ua/
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будівельних норм, правил і стандартів у приміщеннях, які розташовані у м. Києві, 
що підтверджено Експертним висновком № 27/98 від 01.12.2017 р. (Експерт 
технічного обстеження будівель і споруд Підлісна С.А. кваліфікаційний сертифікат 
Серія АЕ № 003721 від 14.05.2015 р.). 
 

Товариство розміщує інформацію про умови доступності приміщення для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для 
візуального сприйняття клієнтом (споживачем). Інформація розміщена у 
доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем) місці біля  
входу у приміщення, де розташоване Товариство, за адресою: м. Київ,  
вул. Ярославська, 58. Товариством укладений договір суборенди № 1/1 від 
24.10.2017 р. з ТОВ «Торгово-Енергетична Компанія «Енергоінвест» (далі – 
Орендар) на суборенду приміщення розташованого за адресою: м. Київ,  
вул. Ярославська, 58. Орендар уповноважений укладати договори суборенди на 
підставі Договору Оренди від 02.06.2017р. з ТОВ «Платан Сіті», який посвідчений 
приватним нотаріусом Донець Т.М. Київського міського нотаріального округу, 
зареєстровано в реєстрі №348. 
 
к)  внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені 

підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру 
фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством 

 

Відокремлені підрозділи відсутні. 
 
л)  внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
 

Товариство застосовує систему внутрішнього аудиту (контролю), яка полягає в 
перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність 
інструктивним матеріалам та нормативним актам діючого законодавства. 
Внутрішній аудит здійснює: нагляд за поточною діяльністю Товариства, контролює 
дотримання законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства, 
перевірку результатів поточної фінансової діяльності, аналіз інформації про 
діяльність Товариства, професійну відповідність та діяльність працівників. 
 

Відповідно до вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку 
проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах» від 
05.06.2014 р. № 1772, Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка є 
органом контролю. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій 
раді функціонально, Голові Правління – адміністративно згідно з Положенням про 
Службу внутрішнього аудиту, затвердженим Протоколом Наглядової ради  
ПрАТ «УАСК» № 12 від 07.11.2018 р. 
 

Проведення внутрішніх перевірок у Товаристві протягом 2018 р. здійснювалось 
відділом внутрішнього аудиту згідно із затвердженим планом перевірок. 
Внутрішніми аудиторами регулярно проводиться ретельний контроль шляхом 
одночасного застосування організаційно-технологічного і функціонального аудитів 
систем управління, аудиту видів діяльності, а також аудиту елементів і процесів, 
що пов’язують страхову діяльність Страховика із зовнішнім середовищем, 
наприклад, системи зовнішніх професійних зв’язків, іміджу, громадських зв’язків 
страховика та інше. Такі контрольні заходи, які здійснюються внутрішніми 
аудиторами, відносяться до всебічного аудиту системи управління. 
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м)  облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне 
технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання 
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг; 

 

Товариство уклало Договір № 20141229/ФПС від 29.12.2014 р. з ТОВ «ФОРТ 
ПОЛІС» на предмет виконання робіт у сфері інформатизації з технічного 
супроводу програмного продукту: 
 

 «1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України»; 

 «Форт : Поліс 8 «Управління страховою компанією» (реєстраційний номер  
ПП :ФП8/1.1-3). 

 

Звітність розміщується на сайті Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг www.kis.nfp.gov.ua на безоплатній 
основі. 
 
н)  готівкових розрахунків 
 

Операції з готівкових розрахунків за 2018 р. не здійснювались. Залишку готівкових 
коштів немає. 
 
о)  зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів 

безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну 
сигналізацію та/або відповідну охорону) 

 

Зберігання грошових коштів і документів забезпечено необхідними засобами 
безпеки (зокрема наявні сейфи для зберігання документів тощо). У Товариства 
укладені наступні Договори на охорону майна та приміщення: 
 

 Договір про централізовану охорону майна № 10/29/19/ОБ/ОС-2018 від 
04.01.2018 р. з Управлінням поліції охорони в м. Києві; 

 Договір про централізовану охорону майна № 11/29/19/ОБ/ТС-2018 від 
04.01.2018 р. з Управлінням поліції охорони в м. Києві. 

 
п)  розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу 

(історія походження коштів); 
 

Станом на 31.12.2018 р. заявлений та сплачений статутний фонд, згідно з 
редакцією Статуту, затвердженою позачерговими Загальними зборами акціонерів 
Товариства Протоколом № 41 від 26.06.2018 р., становить 12 000,1 тис. грн. 
(Дванадцять мільйонів сто гривень), розподілений на 70 000 (Сімдесят тисяч) штук 
простих іменних акцій, номінальною вартістю 171,43 грн. (Сто сімдесят одна 
гривня сорок три копійки). В 2013 р. Протоколом № 27 від 16.08.2013 р. відбулося 
збільшення Статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за 
рахунок прибутку в розмірі 5 000,1 тис. грн. Отримано Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 201/1/2013 від 17.12.2013 р.  
 

Станом на 31.12.2018 р. Статутний фонд сформований та сплачений в повній мірі. 
 

Перелік власників ЦП на 31.12.2018 р. 
 

№ з/п ПІБ/назва Кіл-ть акцій Доля, % 
1 2 3 4 

1 19371986, І ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ», Україна 3850 5,5 

2 32682703, ТОВ «Агрофірма «Добробут», Україна 59325 84,75 

3 31059651, ТОВ ІПК «ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ», Україна 6825 9,75 

 Всього: 70 000 100 

http://www.kis.nfp.gov.ua/
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У звітному періоді змін в переліку власників ЦП не відбувалось. 
 

Частка державного майна в Статутному капіталі Товариства відсутня. 
 

Його розмір в облікових регістрах відповідає даним установчих документів та 
законодавству. 
 
р)  розкриття джерела походження складових частин власного капіталу 

(капітал у дооцінках, внески до додаткового капіталу) 
 

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять: 
тис. грн. 

 31.12.2018 31.12.2017 
1 2 3 

Статутний капітал 12 000 12 000 

Резервний капітал 29 119 29 119 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2 155 (10 135) 

Всього власний капітал 43 274 30 984 
 

Операції з акціонерами протягом 2018 р. не здійснювались, дивідендів не 
виплачувалось. 
 

Прибутки за результатами 2018 р. становлять 12 290 тис. грн.  
 
Резервний капітал 
 

Товариство визнає резервний капітал в складі власного капіталу, який 
сформований відповідно до Статуту Товариства і відображається в балансі 
наступним чином: 

тис. грн. 

 31.12.2018 31.12.2017 
1 2 3 

Резервний капітал  29 119 29 119 

Разом 29 119 29 119 
 

Резервний капітал Товариства створюється за рішенням Загальних зборів 
акціонерів у розмірі не менше 15% Статутного капіталу і призначається для 
покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих витрат.  
 

Товариством за рахунок нерозподіленого прибутку створений резервний капітал в 
загальній сумі 29 119 тис. грн., що перевищує 15% Статутного капіталу 
Товариства. 
 
с)  розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів 

фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості 
активів фінансових компаній 

 

Облікова політика та методи розрахунку, що використовуються при складанні 
даної фінансової звітності, співставні з обліковою політикою та методами, які 
використовуються при складанні річної фінансової звітності за рік, що закінчився 
31 грудня 2017 р. Принципи облікової політики, використані при підготовці даної 
звітності, застосовано послідовно у відношенні до всіх періодів, що представлені в 
звітності (якщо не вказано інше), крім наведених нижче змін в обліковій політиці у 
зв’язку з первісним застосуванням МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», вплив від 
застосування якого розкритий у відповідних примітках фінансової звітності. 
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Крім того аудиторами розглянуто дотримання Товариством вимог законодавства 
щодо: 
 

а)  відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у 
перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового 
страхування, на здійснення яких отримана ліцензія, та укладення договорів   
перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами у 
відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 р. № 124 

 

Товариство передає страховий ризик для того, щоб знизити ризик збитків з 
андерайтингу за різними договорами перестрахування, які покривають ризики як 
окремих договорів, так і портфеля договорів. Ці договори перестрахування 
розподіляють ризик між перестраховиком і перестрахувальником і мінімізують 
розмір збитків. Величина кожного утримуваного Товариством ризику залежить від 
оцінки Товариством конкретного ризику. 
 

З метою виконання ЗУ № 85/96-ВР, забезпечення платоспроможності Товариства 
та виконання Розпорядження № 3104, частини сум відповідальності за договорами 
страхування передаються перестрахувальним компаніям. За 2018 р.: 
 

 перестраховикам-резидентам передано на суму 3 747 тис. грн.; 

 перестраховикам-нерезидентам передано на суму 4 856 тис. грн. 
 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків відповідає п. 2 та п. 3 
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг «Про затвердження вимог до рейтингів фінансової 
надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх 
підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від  
11.07.2013 р. № 2262. З метою забезпечення платоспроможності, надійності, 
безпечності, диверсифікованості розміщення страхових резервів Товариством 
виконуються операції з перестрахування. Партнерами Товариства в операціях з 
перестрахування є світові лідери в галузі страхування та перестрахування, які 
мають достатній нормативний рейтинг фінансової надійності та стійкості.  
 
б)  здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання 

визначених законодавством порядків і правил проведення обов’язкового 
страхування. 

 

Товариство не здійснює обов’язкове страхування. 
 
в)  ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування 

життя (у випадку наявності у страховика ліцензії на страхування життя) 
 

Товариство не здійснює діяльності зі страхування життя. 
 
г)  належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не 

виплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, 
ніж страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для 
страховика, який здійснює страхування життя) 

 

Резерви збитків представляють собою сукупну оцінку граничних збитків та 
включають в себе резерв заявлених, але не виплачених, збитків за всіма видами 
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страхування, а також резерв понесених, але не заявлених, збитків тільки з 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. Використовувані методи й розрахункові оцінки страхових 
виплат переглядаються на регулярній основі.  
 
Для обліку у Товаристві формуються наступні технічні резерви: 
 

Резерв заявлених, але не виплачених, збитків здійснюється наступним чином: 
 

Формування резерву заявлених, але не виплачених, збитків Товариство здійснює 
за наявності вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що 
підтверджується документально. 
 

Розрахунок резерву заявлених, але не виплачених, збитків здійснюється окремо за 
кожним договором на звітну дату. 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 та суму 
заявлених страхових відшкодувань, за якими прийнята відмова у виплаті, плюс 
витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених 
збитків на кінець звітного періоду. 
 

Величина частки перестраховиків в резерві заявлених, але не виплачених, збитків 
розраховується тими самими методами, що і резерв заявлених, але не 
виплачених збитків, за виключенням того, що компенсація виплат на 
врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми частки перестраховика на 
кінець звітного періоду розраховується тільки в тому випадку, якщо компенсація 
перестраховиком частини витрат на врегулювання передбачена відповідним 
договором. 
 

У 2019 р. Товариство змінює метод нарахування страхових резервів на  
метод «1/365» («pro rata temporis»), який розраховується відповідно до 
Розпорядження № 3104 та Внутрішньої політики з формування технічних резервів, 
яка вступає в дію з 02.01.2019 р. Зміна методу розрахунку резервів не вимагає 
ретроспективного застосування. 
 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, 
становить 7 526 тис. грн. і дорівнює резерву, сформованому актуарно за 
результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань. 
 

Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить  
225 тис. грн. та підтверджується висновком незалежного актуарія Редька А.В. б/н 
від 22.02.2019 р. 
 
д)  наявність ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів.  
 

Товариство не має ліцензій на обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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ur0t+StuB-IfobM96?gr, 361 /c r o c
ais 26.04.2019 p.

3BrT 3 HMAHHff BnEBHEHHOCTT
H E3An EXHOTO n PAKT]4 KyrOqOrO OA)(il BUf

rrloAo pi.rnux geirHrx AaHux crpaxoBr4ra
IIpAT <Yxpalxcuxa Arpapxa Crpaxoea rounaxir>r

aa pir, ulo saxiH.rl4Bcn 31.12.2018 p.

Haqion,anunifi xovricii, u1o sgiracnoe AepxaBHe
pery.nDBaHHF y o$epi prnxia Qinancoarx
nocnyr

Harrn4oairl paqi ra llpaeniuHro
I-1pA'1- <Yxpai Hcr,Ka Arpapna Crpaxoea
xoru r an is >

llpeguer 3aBAaHHfl

[lpe4rueroM 3aBAaHHn e nepeaipra pivnnx sairHHx Ai]Hr4x crpaxoB14Ka l-lpAT <Yrpa[Hcura
ArpapHa Crpaxoea xounanis> (gari - Kounanin) sia pix, qo saxiHqnacs 31.12.2018 p.,

aignoai,qHo Ao Mixnapognoro criaHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHfl aneaHeHocri 3C100

<3aa4annn a HaAaHHfi BnrsBHeHocri, lqo He e avphroM qta ornngoM icropuvnot'
SiHaHcoaoi' iuQopruaqii>, a raKox Br4Mor qhHHoro 3€rKoHoAaB<;raa YxpaIHN.

Merop 3aBAaHHe 6yno HaAatHHfl BneBHeHocri r4o4o oi4noai4rrocli pivHNx ssirHtax AaHL x
CrpaxoarKa BhMoranr [1opn,i1xy oKnarqaHHc geir]iilx AaHrx crpaxoBr4Kia, aaraepAxeHoro
PosnopngxeHHFM,[epxaeH<ll xorvricii'3 peryntoBaHHn p14HKie Srinar-rcoBrx nocnyr Yxpa"utt
ei4 03.02.2004 p l-10 39 (qani - [loprngox No 39).

PiqHi sairHi AaHi crpaxoBl4Ka BKntoqiatorb Hacrynny in$opwraqiro:

pivna Qinancoea sairHicrt, ear 2018 pix;

noFCHtoBaflbHa 3anrcKa ,qo sairHrx AaHilx crpaxoBrrKa aa 2018 pix;

sair npo AoxoAr4 Ta BilTpa'rh crpaxoBilKa 3a 2018;cix, sxnrl cxnaAaerbcl 3

HacrynHilx proa4inie:
. PosAin 2 <ILoxasHnxn 4innuHocri si crpaxyBaHHrn xr4rrF) aa 2018 pr.;

. PosAin 3 <IoxaaHNxr ginnuH,ccri 3 an4ia 4o6poainuHoro cl'paxyBaHHF, iHlurx, uix
crpaxyBaHH.H xr4TTF)) aa2018 p.;

. PoeAin 4 <floxaanul.n 4innuHocri s ergie, o6oa'sgr,:oar:ro crpaxyBaHHF) 3a

2018 pix;
. PosAin 4.1. <[oxa3H!1Kr4 ;linnunocri a 4epxaeHoro o6os'ff,3KoBoro crpaxyBaHHl)

ea 2018 pix;
. Posgin 5 <IoscneHHr ll1oAo onepaqifi nepecrpaxyBaHHe> sa 2018 p.;
. PoaAin 6 <YNltoera sa6r:enerqeHHn nnarocnpoNro)r(Hocri crpaxoBrKa) sa 2018 p.;
. Poe,qin 7 <|loncneHHr rJ-loAo nphnhHeHHF Aorogopia clpaxyBaHHflD sa 2018 p.;

eair npo c;rpaxoei nnarexi Ta Bnnnartl :la crpy'KrypH14M14 nigpoaginaur
crpaxoBrrKa sa 2018 pir;
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crpaxyBaHHfl Ta nepelcrpaxy'BaHHRD sa 2018 p,;

,[exnapaqin - Pos4ir 2 <:OcHoani eigorraocri npo oneplaqii'nepecrpaxyBaHHn)) 3a
2018 pix.

3acrocoexi xpurepii
Kpurepii', 3a AonoMorop nxmx eiyno oqiHeHo pivni sairHi gaHi crpaxoBt4Ka, ruicrRrucs e

l-loprgxy Ns 39 ra Haxasi Minicrepcrea Qinancia Yr:painh <[I;pro seirHigaHi crpaxoarKiB)
eia 28.03.2002 p. Ne 210 (garni - Haxaa Ns 210) ra nollflraloru y nigraepgxeHHi
cKnaAaHHF pivuttx aeirHilx ,qalrilx crpaxoBilKa, na ni4cTani ganrx 6yxranrepcbtioro
o6niry sa ai,qnoeiAnnh nepiog.

Onuc BhKoHaHoi po6orra

Mil eilxorf antt aal1annR ei.tlnoeigHo Ao MixnapoAHoro crialulapry 3aBAaHb 3 HaAaHHR
BneBHeHocri 3000t <3aaganxn 3 HaAaHHH BneBHeHocri, u.lo He e ay,qt4ToM qN orne4oM
icroprvuoi SinaHc;oeoi in$opuerqiT>.

3aa4aHHn nepe46avano B14KoHerHHF npoqe4yp ArlA o'r'pLlMaHHF o6ipyHroaerHoi
BneBHeHocri qo4o roro, L{vr cKJ'rap,eni pivni eeirHi gani crpel,xoBr,lKa na nigcraei gaxrx
6yxranrepcbKoro o6nixy ail BiiXnc)BiAHr4il nepio4 aignoei4uo go flopngxy No 39 ra
Haxasy Ns 210. llnanyaarHHr ra npoBeAeHHfl nepeaipxta 6yno cnpFMoBaHe Ha

oAepxaHHt po3yMHr,lx ni,ilreep4;xenu u-loAo aigcyrno,:ri y HaAaHiil Korunatierc
iHSopuaqii cyrrenrax Heeiplnoai4Hrccrerl [-lopngxy Ns 39 rer Haxaay Ns 210. [liA,{ac
nepeeipxr spo6neni gocnigxeHHfl runexoM recryBaHHF goxer:ria Ha o6lpynryBaHHF royM

ra iHSopnaaqii, po:axpvtrvxy pivnnx seirHilx AaHnx crpaxoBhKa.

BiAnoeiganunicru ynpaerr incbKoro nepcoHany

YnpaaniHcuxrti nepcoHan Hece ai4noaiganunicru 3a cKna4aHHn pivHr,rx eeirHrx
.qaHilx crpaxoBr4Kar, ei4noei4Ho Ao L{r4HHoro 3aKoHogaBcraa )/'xpalHr, [1opn4xy No 39 ra
Haxasy Ns 210 rer sa raxur)i enyrprir.uHiil xoHrponb, Atvlii rsin eeaxae Heo6xigHr4M /qne
cKnaAaHHF pivHu>< eeirHilx Aa{nx, u.lo He uicrsTu cyrreBZx Bt4KprBnenu enacni4ox
uaxpaficrea a6o noMhnKr.

BiAnoeiAanunicru He3are:KHoro Saxieqn
Hauloto aignoaiga.nuHicrto e Ha,qaHHfl BneBHeHocri rqo4o llocroaipHocri pivnux eairHilx
AaHux crpaxoBmKa Ha ocHoni peeynrurarie ahxoFtaHoro HaMil 3aBAaHHF.

Mr 4orpuMaJlilcb Bl,lMor He::iaflexHocri ra iHulrx eTfiLtHrtx Ett4tltor, BilKna4eHrax y Kogexci
e\AKV npo$ecifrnnx 6yxran'repia, sarBepAxeHoMy Pa4oro e MixnapoAHt4x craHgapria
erhKt4 gnn 6yxran'repia, nxr,rrft ipynlryerbcn Ha QyngaMeHTanbHrx npilHr-lnnax qecuocri,
o6'extngsocti, npo$ecira HoI KoMnereHTuocri Ta nanexuol perenuHocri,
xoHQi4enqiilHocri ra npo$r:ciilHoi noee4inxr, ra, Bi4noei4no, Br4Mor 3axony Yxpari'nm
nflpo ayAvlr QinancoaoT :reirnocli ra ayArropcuxy gin:nuuicru> aig 21.12.2017 p.
Ns 2258-Vlll.
Mn 4orpuManilcb Br4Mor Mi;xnapo,clHoro craH,qapD/ KoHTpoflto nxocri 1 ra, aiAnoBip,Ho,
BnpoBaAhnh B ilyAr4TopcL,Kift xounaHiT KoMnneKcHy cl4cTeMy KoHTponrc sxocri,
BKnrcqarcqfi 3aAoKyMeHToBi:rHy noniruxy Ta npoqeAypvt uoiqo AoTpuMaHHfl eTuqHfix
BilMor, npoQecitaHnx craHAiilpriB i eacrocoeHrx Br4MOr 3ax,oHoAaBqrx ra HopMarrBHilx
axria.

flyrtaxa

Ha Hauy AyMKy, pivHi eeirui 4aHi crpaxoBr,lKa sa pix, qo erarinvuacn 31.12.2018 p.,
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niAroroBneHo Ha niAcrasi AaHHx 6yxranrepcbKorro o6nixy ra aignoai,qHo Ao Bt4Mor

l-lopngxy Ns 39 ra Harasy Nlq 210.

O6rvrexen Hfl lqoAo po3noErrclogxeH Hf,

l-{er,r 3eir nigroroenenuil BuKntoqHo AaF Ha,qaHHn Ao Haqxrrrra$innocn'yr ra He Moxe
Br4Kopr4croByBarilcc 4nn iHurrx qireil i He naoxe Syrra posnoBooAxeHluu rrltix inurmnltr

cropoHaMn Hix HaqionanuHa rouicis, sgiricnne Aepx(aErHe peryflrcBaHHfl y c$epi
pnHxie QiHaucoeilx nocnyr.

Knto.{oailfr naprHep

TOB (EliT{ EII EI l{)KPEfiH)
Yxpalna, M. Khia, ey'n. l-ycoech,Kor-o,

fi xo6vyx Ceprifr Birropoerv

1'1111, o< '" 1/

Horraep peecrpaqii e Peecrpi oy6'erria ayAhropcbroi 4irnunocri 0283

<<27>> 5epesnn 2019 p.
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