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(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правл?ння    Бойчин М.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акц?онерне товариство "Європейське туристичне 

страхування" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34692526 

4. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, Спаська, 5, оф.15 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-299-78-87, 044-299-70-79 

6. Адреса електронної пошти: info@eurotravelins.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://eurotravelins.com.ua/ua/pro-kom

paniju/rozkrittja-informaciji/ 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. 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 емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Товариством не була надана наступна iнформацiя  (в дужках зазначається з викладенням 

причин такого ненадання): 

 

1.iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї- iнформацiя не 

подається, в звязку з вiдстунiстю вимог до подачi для страхових компанiй 

 

2.iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - iнформацiя не подається, в звязку з 

вiдстунiстю вимог до подачi для страхових компанiй 

 

3. iнформацiя про облiгацiї емiтента-(iнформацiя не подається в звязку з вiдсутнiю таких 

цiнних паперiв) 

 

4. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом-(iнформацiя не подається в звязку з 

вiдсутнiю таких цiнних паперiв) 

 

5. iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента-(iнформацiя не подається в звязку з вiдсутнiю 

таких цiнних паперiв) 

 

6. iнформацiя про корпоративного секретаря - (iнформацiя не подається у звязку з її 

вiдсутнiстю такої посади в Товариствi) 

 

7. iнформацiя про вчинення значних правочинiв (нформацiя не подається, оскiльки значнi 

правочини не укладалися) 

 

8.iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть (iнформацiя не подається, оскiльки такi правочини 

не укладалися) 

 

9. iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi  

(iнформацiя не подається в звязку з вiдстунiстю таких обмежень) 

 

10.iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв-(iнформацiя не подається в 

звязку з вiдсутнiю таких цiнних паперiв) 

 

11.iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - (iнформацiя не подається в звязку з її 



вiдсутнiю) 

 

12. iнофрмацiя про замiну управителя - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

13.iнформацiя про керуючого iпотекою- (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

14. iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - (iнформацiя не 

подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

15. iнофрмацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

16. iнформацiя про iпотечне покриття - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

17. iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв 

- (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

18. промiжна фiнансова звiтнiсть  поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечння 

випуску боргових цiнних паперiв - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

19. звiт про стан обєкта нерухомостi - (iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю) 

 

20. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку (iнформацiя не подається в звязку з тим, що фiнансова звiтнiсть 

складається за мiжнародними стандартами) 

 

21. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

((iнформацiя не подається в звязку з її вiдсутнiю, оскiльки  огляд промiжної фiнансової 

звiтностi аудитором не здiйснювався) 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акц?онерне товариство "Європейське туристичне страхування" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.10.2006 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 9473000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 31 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння Товариства є:Загальнi Збори акцiонерiв Наглядова Рада 

ПравлiнняРевiзорГоловний бухгалтер 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Акцiонерне товариство "Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ", Вiдень 

Аугассе 5-7, 1090, Вiдень, Республiка 

Австрiя 
iнформацiя вiдсутня 

Акцiонерне товариство "Еуропейше 

Райзеферзiхерунг АГ", Мюнхен 

Фогельвайдерштрассе, 5, 81677, Мюнхен, 

Нiмеччина 
iнформацiя вiдсутня 

Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Українська страхова компанiя 

"Гарант-АВТО" 

Новопечерський провулок, 19/3, 01042, 

м. Київ, Україна 
16467237 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 

2) IBAN 

 UA663510050000026504567860200 

3) поточний рахунок 

 UA663510050000026504567860200 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 

5) IBAN 

 UA663510050000026504567860200 

6) поточний рахунок 



 UA663510050000026504567860200 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ 569332 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ. 

АГ 569333 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування майна [крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту, вантажiв та 

багажу (вантажобагажу)]. 

АГ 569334 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я). 

АГ 569335 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування медичних витрат. АГ 569336 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв. 

АГ 569337 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами майна 

[крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiз 

АГ 569338 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

Страхування фiнансових 

ризикiв. 

АГ 569339 19.12.2006 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Марков Георгi Iванов 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  АТ "Євроiнс Iншуранс Груп", 175394058, Заступник Голови Правлiння (виконавчого 

директора)  

7. Опис 

 08.10.2018 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року рiшенням Загальних зборiв вiд 23.04.2020 року переобрано на цю ж посаду 

строком на три роки 

 

Марков Георгi Iванов акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2011 по  2015 рiк працював на посадi Головного фiнансовго офiцера компанiї 

"Euroinc Romania Asigurare - Reasigurare S.А., в перiод з 2012 по 2016 рiк займав посаду 

Головного фiнансовго офiцера крмпанiї Євроiнс Iншуренс Груп АД (Болгарiя),  з 2016 року по 

2018 рiк обiймав посаду  директора вiддiлу податкiв, права та облiку компанiї 

PricewaterhoseCoopers, з лютого 2018 року по теперiшнiй час обiймає посаду Заступника Голови 

Правлiння АТ "Євроiнс Iншуранс Груп" (основне мiсце роботи) 

 

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

господарської, службової дiяльностi, не має.  

 

Є представником вiд акцiонера АТ "Євроiнс Iншуранс Груп"  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiколов Янко Георгiєв 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Страхова компанiя "Євроiнс Ураїна", 22868348, Голова Правлiння ПрАТ 

"Страхова компанiя "Євроiнс Україна" 



7. Опис 

 08.10.2018 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року рiшенням Загальних зборiв вiд 23.04.2020 року переобрано на цю посаду 

строком на три роки 

 

Нiколов Янко Георгiєв з  жовтня 2018 р володiє простими iменними акцiями Товариства в 

кiлькостi 1 штуки, номiнальною вартiстю 1,00 грн., що становить 0,00001% Статутного капiталу.  

 

В перiод з 2008 року по 2018 рiк обiймав рiзнi посади в Компанiї "Євроiнс Iншуранс Груп АД" 

(Болгарiя) та Єврохолд (Болгарiя),  також в перiод з 2016 по 2019 рiк обiймав посаду 

Заступника Голови Правлiння в ПАТ "Страхова компанiя "Євроiнс Україна",  Голови 

Нанлядової Ради цього Товариства, а з 2020 року обiймає посаду Голови Правлiння цього ж 

Товариства. (ЄДРПОУ 22868348, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 

102) (основне мiсце роботи) 

 

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

господарської,службової дiяльностi, не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бетова Румяна Гешева 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Euroins Plc, Софiя (Болгарiя), iнформацiя вiдсутня, Виконавчий директор 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Обрано на посаду Члена Наглядової Ради 25.05.2018 року,  

 

08.10.2018 року переобрано на цю ж посаду строком на 1 рiк. 

 

08.10.2019 року перебрано на цю посаду строком до 30.04.2020 року 

 

01.05.2020 року переобрано на цю посаду строком на три роки 

 

Бетова Румяна Гешева акцiями Товариства  не володiє  

 

В перiод з 2015 по 2020  рiк обiймає посаду Виконавчого директора у Euroisn Plc, Софiя 

(Болгарiя) (основне мiсце рботи) 

 



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

господарської,службової дiяльностi, не має 

 

Є представником вiд акцiонера АТ "Євроiнс Iншуранс Груп" 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бойчин Мирослав Михайлович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Предстваництво фiрми "Еуропейше Райзеферзiхерунг АГ" (Австрiя), iнформацiя 

вiдсутня, Директор предствництва 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiйний код предствництва вiдсутня 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 27.03.2020 року  Бойчин М.М. з 16.04.2020 

року переобраний на займану посаду строком на  5 рокiв  

 

Бойчин М.М. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2020 рiк включно обiймав посаду Голови Правлiння ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування" 

 

з 2020 року також обiймає посаду члена Наглядової Ради в ПрАТ "СК "Євроiнс Україна", 

ЄДРПОУ 22868348, мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 102 

 

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

господарської,службової дiяльностi, не має 

 

1. Посада 

 Член Правлiння-Комерцiйний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiколаєв Андрiй Михайлович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Київська агенцiя Центрального апарату ЗАТ "Європейський страховий альянс", 

19411125, Директор 

7. Опис 



 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 27.03.2020 року  Нiколаєв А.М. з 16.04.2020 

року переобраний на займану посаду строком на  5 рокiв  

 

Нiколаєв А.М. акцiями Товариства не володiє. 

 

В перiод з 2015 по 2021 рiк включно 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.  

 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав 

 

 

 

1. Посада 

 Член Правлiння-Фiнансовий директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Новiков Антон Вадисович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Регiольне брокерського вiддiлу по Схiднiй Європi в Аон, Нiдерланди, iнформацiя 

вiдсутня, Керiвник регiонального вiддiлення 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 11.09.2020 року  Новiкова А.В. обрано на 

посаду Члена Правлiння -Фiнансового директора строком з 14.09.2020 року по 13.09.2021 рiк 

 

Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 10.09.2021 року Новiкова А.В. переобрано на посалу 

Члена Правлiння-Фiнансвоого директора строком з 14.09.2021 року по 31.12.2021 року 

 

Новiков А.В. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2014 по 2017 рiк обiймав посаду регiонального бiзнес-аналiтика для Схiдної Європи в 

Аон, Нiдерланди, а  з 2017 по 2020 рiк керiвника  Регiонального брокерського вiддiлу для 

Схiдної Європи, Аон, Нiдерланди 

 

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

господарської,службової дiяльностi, не має.  

 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав 

 

 

 

1. Посада 



 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Братосiн Рамона 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Євроiнс Румунiя Asigurare-Reasigurare SA", iнформацiя вiдсутня, Фiнансовий директор 

 

Iнформацiя про iдентифiкацiний код юридичної особи вiдстуня 

7. Опис 

 Братосiн Рамона акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2021  рiк обiймала посади Голови вiддiлу внутрiшнього аудиту та 

Фiнансового директора у Компанiї "Євроiнс Румунiя Asigurare-Reasigurare SA", Бухарест.  

(основне мiсце роботи) 

 

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

господарської, службової дiяльностi, не має. 

 

Обрана на посаду згiдно рiшення Загальних збоiв акцiонерiв №1803 вiд 08.10.2018 року строком 

на  5 рокiв 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Булгакова Iрина Миколаїiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Фiнансовий холдинг "Укрексiмстрах", 31104824, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Булгакова I.М. акцiями Товариства не володiє.  

 

В перiод з 2015 по 2021 рiк включно обiймала посаду Головного бухгалатера ПрАТ 

"Європейське туристичне страхування" 

 

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

господарської, службової дiяльностi, не має.  

 

Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала 

 

 

 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

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 власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 13330 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 21027 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 34357 X X 

Опис iнформацiя вiдсутня 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 9473000 9473000 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Євроiнс Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22868348 

4. Місцезнаходження 

 вул. Велика Василькiвська, буд.102, м. Київ, 03150 

5. Опис 

 29.03.2020 року мiж Приватним акцiонерним товариством "Європейське туристичне 

страхування" (Україна) та  Акцiонерним товариством "Євроiнс Iншуранс Груп" (Болгарiя) було 

укладено договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №БВ13/19 за яким Акцiонерне товариство 

"Євроiнс Iншуранс Груп" передало у власнiсть Приватного акцiонерного товариства 

"Європейське туристичне страхування" iменнi простi акцiї у бездокументарнiй формi 

Приватного акцiонерного товарситва "Страхова компанiя "Євроiнс Україна" у кiлькостi 417 758 

600 штук, номiнальною вартiстю 0,01 грн, що становить 5,747634% всього пакету  акцiй, 

загальною вартiстю 12 532 758 грн. 

 

 

 

27.09.2021 року Товариством було направлено до Приватного акцiонерного товарситва 

"Страхова компанiя "Євроiнс Україна" заяву про намiр реалiзувати своє переважне право на 

придбання простих iменних акцiй додаткової емiсiї у кiлькостi  30 000 000 штук, загальною 

вартстiю  3 000 000 гривень, однак станом на 30.09.2021 року  угода не завершена 

 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акц?онерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД  

Середня кількість працівників: 31 

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, Спаська, 5, оф.15, 044-299-78-87 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 6 093 5 428 

    первісна вартість 1001 8 670 8 670 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 577 ) ( 3 242 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 4 

Основні засоби 1010 3 811 4 202 

    первісна вартість 1011 7 001 7 874 

    знос 1012 ( 3 190 ) ( 3 672 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 4 444 4 444 

    інші фінансові інвестиції 1035 39 993 54 522 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 123 123 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 9 677 34 355 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 64 141 103 078 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 295 1 004 

Виробничі запаси 1101 295 1 004 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 13 439 22 648 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 366 6 100 

    з бюджетом 1135 137 84 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 114 212 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 335 407 

Поточні фінансові інвестиції 1160 37 305 41 546 

Гроші та їх еквіваленти 1165 62 204 133 451 

Готівка 1166 26 47 

Рахунки в банках 1167 14 034 8 248 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 5 000 4 375 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 290 1 210 

    резервах незароблених премій 1183 4 710 3 165 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 120 195 209 827 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 184 336 312 905 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 473 9 473 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 4 617 4 617 

Емісійний дохід 1411 4 617 4 617 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 5 027 6 252 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 68 669 129 523 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 87 786 149 865 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 77 968 128 683 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 48 073 60 603 

    резерв незароблених премій 1533 29 895 68 080 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 77 968 128 683 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 120 262 

    розрахунками з бюджетом 1620 15 13 330 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 15 13 314 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 4 892 8 233 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 6 974 8 551 

Поточні забезпечення 1660 4 574 3 974 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 7 7 

Усього за розділом IІІ 1695 18 582 34 357 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 184 336 312 905 

Примітки: iнформацiя вiдсутня 

 

Керівник    Бойчин М.М. 

 

Головний бухгалтер   Булгакова I.М. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акц?онерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 296 509 152 593 

Премії підписані, валова сума 2011 341 348 128 448 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 5 109 ) ( 5 038 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 38 185 -36 041 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -1 545 -6 858 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 75 259 ) ( 58 903 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 221 250 93 690 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -15 238 11 516 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -15 238 11 516 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 5 686 4 113 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 27 115 ) ( 20 822 ) 

Витрати на збут 2150 ( 87 994 ) ( 46 803 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 075 ) ( 124 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 89 514 41 570 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 6 747 7 766 



Інші доходи 2240 306 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1 343 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 170 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 96 397 47 993 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -25 744 -11 799 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 70 653 36 194 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 70 653 36 194 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 241 101 

Витрати на оплату праці 2505 17 108 11 561 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 597 1 679 

Амортизація 2515 1 566 1 443 

Інші операційні витрати 2520 100 672 52 965 

Разом 2550 122 184 67 749 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: iнофрмацiя вiдсутня 

 

Керівник    Бойчин М.М. 

 

Головний бухгалтер   Булгакова I.М. 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акц?онерне товариство 

"Європейське туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 224 879 87 644 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 15 727 ) ( 10 090 ) 

Праці 3105 ( 12 901 ) ( 10 002 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 654 ) ( 2 048 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16 751 ) ( 11 789 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 12 450 ) ( 6 691 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 654 ) ( 416 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3 647 ) ( 4 682 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 109 440 ) ( 72 120 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 67 406 -18 405 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 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 0 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 коштів за звітний період 3400 67 406 -18 405 

Залишок коштів на початок року 3405 62 204 70 577 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 841 10 032 

Залишок коштів на кінець року 3415 133 451 62 204 

Примітки: iнформацiя вiдсутня 

 

Керівник    Бойчин М.М. 

 

Головний бухгалтер   Булгакова I.М. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акц?онерне товариство "Європейське 

туристичне страхування" 
за ЄДРПОУ 34692526 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 9 473 0 4 617 5 027 68 669 0 0 87 786 

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 9 473 0 4 617 5 027 68 669 0 0 87 786 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 70 653 0 0 70 653 

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  

4200 0 0 0 0 -8 574 0 0 -8 574 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 1 225 -1 225 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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 1 225 60 854 0 0 62 079 

Залишок на кінець року  4300 9 473 0 4 617 6 252 129 523 0 0 149 865 

Примітки: iнформацiя вiдсутня 

 

Керівник    Бойчин М.М. 

 

Головний бухгалтер   Булгакова I.М. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "Європейське туристичне страхування" 

 

Фiнансова звiтнiсть 

 

30 вересня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Загальна iнформацiя 

 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

 

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. 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.   

 

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

 

Компанiя  не має окремих територiальних вiддiлень. 

 

Фактичною контролюючою стороною Компанiї є "Євроiнс Iншуринс Груп АД" (Болгарiя) 

 

 (б) Умови здiйснення дiяльностi 

 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.  Вiдновлення економiки в цiлому 

вiдбувається досить повiльно i не у всiх секторах економiки. Зберiгаються дефiцит бюджету, 

значний державний борг. Уряд спрямовує свою полiтику на реалiзацiю комплексу реформ, 

нацiлених на усунення iснуючого дисбалансу в економiцi, державних фiнансах та державному 

управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату. Однак економiчне зростання 

залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, невизначенiсть пов'язану iз 

конфлiктом на сходi та щодо швидкостi запровадження реформ в умовах складної полiтичної 

ситуацiї. 

 

Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд 

 

успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв 

та 

 

мiжнародних фiнансових установ.  

 

Правлiння Товариства вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та 



розвитку Товариства, але не може передбачити усi тенденцiї, якi можуть впливати на подальшу 

дiяльнiсть у зв'язку з соцiальнополiтичними та економiчними подiями в країнi, а також те, який 

вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. 

 

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до 

непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Товариства. 

 

Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою 

вплинути на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть. 

 

Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не 

включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi 

коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими та зможуть бути оцiненi. 

 

(в) Стан корпоративного управлiння 

 

Вiдповiдно до Статуту Компанiї, Компанiя має такi керiвнi органи:  

 

" Загальнi збори акцiонерiв; 

 

" Наглядова рада;  

 

" Правлiння; 

 

" Внутрiшнiй аудитор. 

 

Вищим органом Компанiї є Загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються не рiдше одного разу на 

рiк.  

 

Наглядова рада контролює дiяльнiсть Правлiння Компанiї, захищає права акцiонерiв Компанiї та 

виконує iншi завдання згiдно з рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Правлiння здiйснює поточну дiяльнiсть Компанiї у межах компетенцiї та прав, визначених 

установчими документами Компанiї. 

 

Впровадження функцiї внутрiшнього аудиту вимагається законодавством України. Внутрiшнiй 

аудитор обирається Загальними зборами акцiонерiв для проведення аудиторських перевiрок 

фiнансової та економiчної дiяльностi Компанiї та повинен звiтувати безпосередньо перед 

Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою. Хоча Компанiєю створено службу 

внутрiшнього аудиту, на дату випуску звiту незалежних аудиторiв (аудиторського висновку), 

внутрiшнiй аудитор не проводив перевiрок системи внутрiшнього контролю та не звiтував перед 

Загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою. 

 

 

 

 

 

2. 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 30 вересня   

 

2021 р. 31 грудня 2020 р.  

 

    

 

Долар США 26.58 28.27  

 

Євро 30.98 34.74  

 

(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 грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються обгрунтованими 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 грунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi 

результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих  

 

(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 грунтуються на iсторичних 

даних для оцiнки спiввiдношень сплачених та понесених збиткiв. 

 

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 2020 р. та 2019 р. аналiз збитковостi страхових 

продуктiв i адекватностi резерву збиткiв, що був зроблений Компанiєю, показав, що 

необхiдностi створювати додатковий резерв не має. 

 

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 30 вересня 2021 р. та 2020 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 2020 р. та 

2019 р. був створений резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi цих фiнансових 

активiв.   

 

Облiгацiї внутрiшньої державної позики 

 

На 30 вересня 2021 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. 

 

3. 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 грунтуються 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 обгрунтована 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 обгрунтовано 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 грунтується 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. 

 

(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, 

грунтуючись на аналiзi численних факторiв, включаючи тлумачення податкового законодавства 

та попереднiй досвiд. Цей аналiз грунтується 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)  

 

 

 

4. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 30 вересня 2021 р., 

представлений таким чином:    

 

      

 

  Транспортнi засоби Комп'ютери та обладнання Приладдя та iнвентар Основнi 

засоби Нематерiальнi активи 

 

            

 

(у тисячах гривень)           

 

            

 

Вартiсть            

 

1 сiчня 2020 р.         2,042                   2,637                   784            

       5,463       8,586 

 

Надходження 1,230 298 10 1,538       84  

 

            

 

31 грудня 2020 р.         3,272                    2,935                    794            

       7,001          8,670  

 

            

 

Амортизацiя           

 

1 сiчня 2020 р.           (456)                   (1009)                (621)    

(2,086)         (1,725) 

 

Нарахована амортизацiя  

 

         (613)                   (419)         (72)      (1,105)                     

(852) 

 

  - -  - 



 

31 грудня 2020 р.           (1,069)       (1428)         (693)    (3,190)         

(2,577) 

 

            

 

Чиста балансова вартiсть на  

 

1 сiчня 2021 р.        2,203  1,507  101        3,811          6,093  

 

Чиста балансова вартiсть на  

 

30 вересня 2021 р.       1,937  1,205  92 2,194          5,428  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., 

представлений таким чином:    

 

      

 

  Транспортнi засоби Комп'ютери та обладнання Приладдя та iнвентар Основнi 

засоби Нематерiальнi активи 

 

            

 

(у тисячах гривень)           

 

            

 

Вартiсть            

 

1 сiчня 2020 р.         2,042                   2,637                   784            

       5,463       8,586 

 

Надходження 1,230 298 10 1,538       84  

 

            

 

31 грудня 2020 р.         3,272                    2,935                    794            

       7,001          8,670  



 

            

 

Амортизацiя           

 

1 сiчня 2020 р.           (456)                   (1009)                (621)    

(2,086)         (1,725) 

 

Нарахована амортизацiя  

 

         (613)                   (419)         (72)      (1,105)                     

(852) 

 

  - -  - 

 

31 грудня 2020 р.           (1,069)       (1428)         (693)    (3,190)         

(2,577) 

 

            

 

Чиста балансова вартiсть на  

 

1 сiчня 2020 р. 1,586 1,628 163 3,377 6,861 

 

Чиста балансова вартiсть на  

 

31 грудня 2020 р.        2,203  1,507  101        3,811          6,093  

 

 

 

 

 

5. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

На 30 вересня 2021 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї представленi у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики, що утримуються до погашення на загальну суму 78,144 тисяча 

гривень, та акцiї Varengold Bank (Нiмеччина) на суму 17,925 грн. За 2021 рiк було отримано 

6,745 тисяч гривень iнвестицiйного доходу вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй. За 2020 

рiк було отримано 8,065 тисяч гривень iнвестицiйного доходу вiд довгострокових фiнансових 

iнвестицiй. 

 

Станом на 31 грудня 2020 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 2020 р. у Компанiї було iнвестицiї у виглядi облiгацiй внутрiшньої державної 

позики на загальну суму 60,211 тисяча гривень.? 

 

6. Запаси 

 

Виробничi запаси на 31 грудня представленi таким чином: 



 

 2021 2020 

 

 (у тисячах гривень)   

 

    

 

 Бланки туристичного страхування 298 116 

 

 Брошури-додаток до бланку туристичного страхування 533 147 

 

 Iншi запаси  43 32 

 

    

 

 Усього 874 295 

 

   

 

7. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхової дiяльностi представлена таким чином: 

 

 2021 2020 

 

 (у тисячах гривень)   

 

    

 

 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 29,124 19,915 

 

 Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi (6,476) (6,476) 

 

    

 

 Усього 22,648 13,439 

 

   

 

 

 

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 30 

вересня 2021 р. становить 6,476 тисяч гривень (31 грудня 2020 р.: 6,476 тисяч 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 30 вересня 2021 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї були представленi у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики, що утримуються до погашення на загальну суму 78,144 тисяч 

гривень. За 2021 рiк було отримано 6,747 тисяч гривень iнвестицiйного доходу вiд поточних 

фiнансових iнвестицiй. 

 

На 31 грудня 2020 р. поточнi фiнансовi iнвестицiї були представленi у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики, що утримуються до погашення на загальну суму 58,334 тисяч 

гривень. За 2020 рiк було отримано 7,421 тисяч гривень iнвестицiйного доходу вiд поточних 

фiнансових iнвестицiй. 

 

 

 

9. Грошi та їх еквiваленти 

 

За 2021 р. було отримано 6,747 тисяч гривень фiнансового доходу вiд розмiщених грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв (2020: 10,620 тисяч гривень).  

 

10. Резерв збиткiв з урахуванням частки перестраховикiв 

 

 2021 2020 

 

 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 58,448 2,155 60,603 45,974 2,099

 48,073 

 

Частка перестраховикiв у резервi (1,210)  (1,210) (290)  (290) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Резерв збиткiв з урахуванням частки перестраховикiв 47,238 2,155 49,393 45,684 2,099

 47,783 

 

 (а) (б) Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 31 грудня представленi таким чином:  

 



 

 

  2020 2019 

 

 (у тисячах гривень)   

 

    

 

 Зобов'язання з податку на прибуток 13 315 15 

 

 Зобов'язання з ПДВ 15  

 

    

 

 Усього 13 330 15 

 

    

 

11. Зареєстрований та додатковий капiтал 

 

На 30 вересня 2021 р. зареєстрований статутний капiтал складається з 9,473,000 випущених, 

зареєстрованих та повнiстю сплачених простих акцiй (31 грудня 2020 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 2020 р. основним акцiонерами Компанiї є Євроiнс Iншуринс Груп АТ 

(Euroins Insurance Group AD), Болгарiя) - 99.99% зареєстрованого акцiонерного капiталу. (на 31 

грудня 2019 р. основним акцiонерами Компанiї є Євроiнс Iншуринс Груп АТ (Euroins Insurance 

Group AD), Болгарiя)). 

 

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. 

 

12. Чистi заробленi страховi премiї 

 

Аналiз премiй за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 30 вересня 2021 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 232,904 8,353

 44,567 46,606 8,918 341,348 

 

Змiна валової суми резерву незароблених премiй 29,690 206 7,117 409 763 38,185 

 

       

 

Валова сума зароблених премiй 203,214 8,147 37,450 46,197 8,155 303,163 

 

       

 

За вирахуванням:  

 

Страховi премiї, вiдступленi  перестраховикам (1,019) (3,835) (204) (51) - (5,109) 

 

Частка перестраховикiв у змiнi валової суми резерву незароблених премiй (425) (1,079) (41)

 - - (1,545) 

 

       

 

Заробленi премiї, вiдступленi перестраховикам (594) (2,756) (163) (51) - (3,564) 

 

       

 

Чиста сума зароблених премiй  202,620 5,391 37,287 46,146 8,155 299,599 

 

       

 

 

 

Аналiз премiй за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 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 121,027 9,882

 22,718 21,159 7,654 182,440 

 

Змiна валової суми резерву незароблених премiй 18,252 10,347 3,145 885 1,978 34,607 

 

       



 

Валова сума зароблених премiй 139,279 20,229 25,863 22,044 9,632 217,048 

 

       

 

За вирахуванням:  

 

Страховi премiї, вiдступленi  перестраховикам (2,115) (5,697) (416) (53) - (8,281) 

 

Частка перестраховикiв у змiнi валової суми резерву незароблених премiй (327) (6,509) (63)

 - - (6,899) 

 

       

 

Заробленi премiї, вiдступленi перестраховикам (2,442) (12,206) (479) (53) -

 (15,180) 

 

       

 

Чиста сума зароблених премiй  136,837 8,023 25,384 21,991 9,632 201,867 

 

       

 

 

 

 

 

? 

 

13. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

 

Аналiз збиткiв за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 30 вересня 2021 р., 

представлений таким чином: 

 

       

 

(у тисячах гривень) Страхування  медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

(IATA) Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, 

пов'язаних з ануляцiєю подорожi   Iншi види страхування  Усього 

 

       

 

Виплаченi збитки  44,131  129  25,406  69,666  

 

Частка перестраховикiв у виплачених збитках  (1,070)  - -                      - -   

 (1,070) 

 

Послуги асистансу 6,665 - - - - 6,665 

 

       

 



Виплаченi збитки, за вирахуванням частки перестраховикiв 49,726 - 129 25,406 

 -  75,259  

 

       

 

 

 

Аналiз збиткiв за напрямами страхової дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., 

представлений таким чином: 

 

       

 

(у тисячах гривень) Страхування  медичних витрат Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

(IATA) Страхування вiд нещасних випадкiв Страхування фiнансових ризикiв, 

пов'язаних з ануляцiєю подорожi   Iншi види страхування  Усього 

 

       

 

Виплаченi збитки  57,929 446  270  13,609 8  72,262  

 

Частка перестраховикiв у виплачених збитках   (121)  (335) -                      - -   

 (456) 

 

Послуги асистансу 8,046 - - - - 8,046 

 

       

 

Виплаченi збитки, за вирахуванням частки перестраховикiв 65,854 111 270 13,609 

 8  79,852  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Iншi операцiйнi доходи 

 

Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 30 вересня, представленi таким чином: 

 

 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   



 

   

 

Доходи вiд курсових рiзниць за операцiями, що не є страховою дiяльнiстю 5,445 15,569 

 

Збиток вiд курсових рiзниць за страховими резервами  

 

  (11,949) 

 

Регреси отриманi 203 983 

 

Iншi операцiйнi доходи 38 78 

 

   

 

Усього 5,686 4,681 

 

   

 

15. Адмiнiстративнi витрати 

 

Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 30 вересня, представленi таким чином: 

 

 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Витрати на оплату працi 17,108 17,057 

 

Оренда примiщення 1,080 1,762 

 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2,597 2,486 

 

Консультацiйнi послуги 26 362 

 

Юридичнi та iншi професiйнi послуги 883 579 

 

Вiдрядження  130 

 

Послуги банкiв 546 1,086 

 

Благодiйнi та членськi внески 297 129 

 

Амортизацiя (Примiтка 4) 1,566 1,957 

 

Обслуговування транспортних засобiв 331 400 

 

Послуги зв'язку 1,745 281 

 



Iншi адмiнiстративнi витрати 936 4,167 

 

   

 

Усього 27,115 30,396 

 

   

 

 

 

? 

 

16. Витрати на збут 

 

Витрати на залучення нових страхувальникiв за рiк, що закiнчився 30 вересня, представленi 

таким чином: 

 

 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Комiсiйнi агентам 109,497 51,096 

 

Матерiальнi витрати 385 429 

 

Iншi витрати на збут 2,789 3,519 

 

   

 

Вiдстроченi витрати на залучення нових страхувальникiв:   

 

На початок року  9,677 17,201 

 

На кiнець року (34,355) (9,677) 

 

   

 

Усього 87,994 62,568 

 

   

 

17. Iншi операцiйнi витрати 

 

Iншi операцiйнi витрати представленi таким чином: 

 

 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 



   

 

   

 

Курсовi рiзницi (7,009) (5,483) 

 

Резерв кредитних ризикiв  (139) 

 

Iншi операцiйнi витрати (66) (66) 

 

   

 

 6 6 

 

Усього 7,075 5,688 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Витрати з податку на прибуток 

 

Згiдно з податковим законодавством, 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.  

 

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 30 вересня, представленi 

таким чином: 

 

 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   



 

   

 

 

 

Поточний податок 

 

Податок 3%         15,509 

 

        10,240           6,752 

 

          5,473 

 

Вiдстрочений податок: виникнення i сторно тимчасових рiзниць  766 

 

   

 

Усього 25,744 12,991 

 

   

 

19. 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, обгрунтування 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. Обгрунтованiсть 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 2021 роцi максимальна страхова сума по медичному страхуванню по договорах страхування 

подорожуючих закордон не перевищує 100 тисяч євро (2020: 100 тисяч євро);  по договорах 

страхування подорожуючих на територiї України не перевищує 1000 тисяч гривень (2020: 1000 

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 2021 роцi дорiвнювала 84,048 тисяч гривень (2020: 74,588 тисяч 

гривень), iз яких 86% (2020: 86%) перестраховано по договору облiгаторного пропорцiйного 

перестрахування. 

 

(iii) Страхування вiд нещасних випадкiв 

 

Укладення договорiв страхування пропонується фiзичним особам. У 2021 роцi максимальна 



страхова сума по страхуванню вiд нещасних випадкiв по договорах страхування подорожуючих 

закордон не перевищує 10 тисяч євро (2020: 10 тисяч євро);  по договорах страхування 

подорожуючих на територiї України не перевищує 100 тисяч гривень (2020: 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  (2020: 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 (2020: 100 тисяч євро) для 

подорожуючих за кордон та 150 тисяч гривень для подорожуючих в межах України (2020: 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 2021 та 2020 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 2021 та 2020 роках власне утримання 

Компанiї за договорами перестрахування не перевищує 50 тисяч євро по кожному окремому 

страховому випадку. 

 

(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 2020 року є вiдповiдною. Однак через 

невизначенiсть процесу створення страхових резервiв не можна бути впевненим, що такi 

залишки у кiнцевому пiдсумку виявляться адекватними. 

 

(i) 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 обгрунтованiсть 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. 

 

20. Справедлива вартiсть 

 

Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан 

Компанiї на 31 грудня 2021 та 2020 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. 

 

21. Операцiї iз зв'язаними сторонами 

 

У ходi звичайної дiяльностi Компанiя не здiйснювала 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. 

 

Основним акцiонерами Компанiї є Євроiнс Iншуринс Груп АТ (Euroins Insurance Group AD), 

Болгарiя) - 99.99% зареєстрованого акцiонерного капiталу. 

 

? 

 

 

 

(б)  (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 2021 роцi загальна сума винагороди основному управлiнському персоналу включала заробiтну 

плату, iндивiдуальнi премiї та iншi короткостроковi виплати i становила 5,934 тисяч гривень. 

(2019: 7,992 тисяч гривень). Станом на 30 вересня 2021 року Компанiєю створено резерв пiд 

бонуси ключовому управлiнському персоналу у сумi 1,890 тисяч гривень (2020: 959 тисяч 

гривень). 

 

22. Подiї пiсля дати балансу 

 

Подiї, що вiдбулися пiсля 30 вересня 2021 року не викликали необхiдностi внесення змiн до або 

розкриття в фiнансової звiтностi. 

 

   

 

 

 

 

 

Бойчин М. М.                                               

Булгакова I.М. 

 



 

 

Голова правлiння                                               

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

25 жовтня 2021 р. 

 

 

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Ситуацiя, яка виникла на початку 2020 року в свiтi через пандемiю мала, та продовжує мати 

значний вплив на дiяльнiсть ПрАТ "Європейське туристичне страхування", як компанiї, 

основний вид дiяльностi якої є страхування подорожуючих (90% доходу).  

 

У звiтному перiодi  менеджмент компанiї продовжив вживати антикризових заходiв та 

реалiзову-вати стратегiю експансiї на ринку. 

 

ПрАТ "ЄТС" у своїй дiяльностi дотримується Принципiв 

 

корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

 

фондового ринку вiд 22 липня 2014 року N 955 

 

Також в Товариствi iснує система управлiння ризиками, яка  поширюється на всi види 

дiяльностi Товариства. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну 

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер, яка включає 

 

Серед важливих подiй звiтного перiоду: 

 

- Товариство зберегло команду i фонд оплати працi 

 

- проведено ряд дiй з залучення нових партнерiа 

 

- оновлено програмне забезпечення з онлайн продажу страхових продуктiв Товарпиства 

 

- Товарсиво у зхвiтному кварталi збiльшило збiр страхових премiй в порiвняннi з тим самим 

перiодом 2020 року.  

 

- опублiковано структуру власностi Товариства (подано до НБУ). 

 

 тощо 

 

Таким чином, компанiя продовжує робити усе можливе для того, щоб посiдати лiдируючi 

позицiї в сферi страхування подорожуючих в Українi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Голова Правлiння пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства,  а також про те, що звiт 

Правлiння  мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до ч.4 ст.127 

ЗУ "про ринки капiталу та оргпанiзованi товарнеi ринки". 

 


