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Розділ 1
1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:
1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки
перестраховиків у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування
страхових резервів, зокрема порядок визначення часток надходжень сум страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, що
сплачуються перестраховикам, із відповідних видів страхування;
Технічні резерви ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"станом на
31 грудня 2020 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного
законодавства і становлять 25 002 551,42 грн. (двадцять п»ять мільйонів дві тисячі пятсот
пятдесят одна гривеня 42 копійки).
ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"у звітному періоді
формувало та вело облік таких технічних резервів:
- резерв незароблений премій;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерву збитків, які виникли, але не заявлені;
ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"використовує методи
формування технічних резервів, які передбачені чинним законодавством.
Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах
незароблених премій станом на 31 грудня 2020 року був розрахований методом «1/365»«pro rata temporis».
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata
temporis"), визначається за кожним договором як добуток частки надходжень суми
страхового платежу (страхової премії, страхового внеску у розмірі 100 відсотків суми
надходжень страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату,
отриманого від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у
днях), на весь строк дії договору (у днях), за такою формулою:
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де П - частка надходжень суми страхового платежу за договором;
i
m - строк дії договору;
i
n - число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинності, до дати
розрахунку.
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Величина резерву заявлених, але невиплачених збитків визначається за кожним
видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог
страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне
повідомлення тощо), у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних
страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина
резерву заявлених, але невиплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але
невиплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
Величина резерву заявлених, але невиплачених збитків відповідає сумі
заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму невиплачених збитків на
початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у
звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми
невиплачених збитків на кінець звітного періоду.
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за
кожним видом страхування окремо. Величина резерву збитків, які виникли, але не
заявлені, визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені,
розрахованих за всіма видами страхування.
При розрахунку резерву збитків, які виникли, але не заявлені, станом на 31 грудня
2020 року було застосовано метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson).
Частка перестраховиків у відповідних видах технічних резервів розраховується тими
самими методами, що і такі технічні резерви.
Станом на 31.12.20р. частка перестраховика у страхових резервах становить
896 017,57 грн. (вісімсот девяносто шість тисяч сімнадцять гривень 57 копійок.)
2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком під час проведення
перевірки адекватності страхових зобов'язань страховика;
Згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10
січня 2005 року за № 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року № 1638) з
урахуванням змін внесених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 05 вересня 2019 р. № 1708 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 р. за N1252/34223 та прийнятою політикою,
компанією станом на 31.12.2020 р. сформовано наступні технічні резерви:

- резерви незароблених премій у сумі 20024,1 тис. грн.;
- резерви заявлених, але не виплачених збитків у сумі 2312,5 тис. грн.;
- резерв збитків які виникли, але не заявлені в сумі 2665,9 тис. грн.;
Загальна сума технічних резервів на 31.12.2020 року складає 25 002,5тис. грн.
Частки перестраховиків на 31.12.2020 р. сформовано в наступних розмірах:
- частка перестраховиків у резервах незароблених премій складає 896 тис. грн.,
Загальна частка перестраховиків у технічних резервах на 31.12.2020 року складає 896 тис.
грн.
На виконання Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 р. № 1638, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N1169/32621 ПРАТ "СК
"УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" провело, оцінку адекватності страхових
зобов’язань станом на 31.12.2020 року. Оцінку адекватності страхових здійснено актуарієм
Зубченко В.П. (свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх
№ 01 – 027 від 24 жовтня 2017 р.)
Розміри резервів, сформованих на 31.12.2020 р. підтверджені актуарієм та
відповідають адекватності зобов'язань, а саме:
- резерв незароблених премій – 20024,1 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків – 2312,5 тис. грн
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 2655,9 тис. грн.
Результати перевірки адекватності страхових резервів на 31.12.2020 підтверджують,
що резерви незароблених премій та резерви збитків сформовані в адекватному обсязі.
Актуарний висновок щодо тесту оцінки адекватнсті страхових зобов’язань на 31.12.2020
додається до звітності.
3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних
перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний
період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань),
компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат
(відшкодувань);
Перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним
обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо перевищення частки
страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом
сплачених страхових виплат (відшкодувань) у звітному періоді не було.
4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого
отримання) протягом звітного періоду, зокрема поворотної фінансової допомоги, наявності
діючих (неповернутих) позик кредитів, у тому числі поворотної фінансової допомоги. За

відсутності таких кредитів та інших позик, зокрема поворотної фінансової допомоги, про
це треба зазначити;
ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" не отримувало кредитів та
інших позик протягом звітного періоду, у тому числі не отримувало поворотної фінансової
допомоги.
5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, зокрема
інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити
відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких
позик/допомог, наявність дійсних (неповернутих) позик та/або фінансових допомог. За
відсутності таких позик, фінансових допомог про це треба зазначити;
У звітному періоді ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" було
надано безповоротну фінансову допомогу, а також змінено на статус поворотної допомоги и
повернуто, а саме
ТОВ "УКРЦХ" (ЄДРПОУ 43184384) у сумі 3000000 грн. (договір
№06/03/2020 від 06.03.2020р.) та ТОВ «Автозапчастина-Маркет» (ЄДРПОУ 33092674) у
сумі 4000000 грн. ( Дог.N2 вiд 06.04.2020р.)
6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді,
зокрема інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження,
строк обтяження;
У ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" є дебіторська
заборгованість, яку відображено у балансі, як залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах у сумі 7 193 847,94 грн. станом на 31.12.2020р. Ця заборгованість –
залишок коштів у Фонді захисту потерпілих у ДТП у МТСБУ, згідно договору про
співпрацю між Товариством та МТСБУ, згідно з я ким дана дебіторська заборгованість
обмежена у розпорядженні та використані, оскільки може бути використана тільки для
виплати страхових відшкодувань з ОСЦПВВНТЗ.
7) розкриття інформації про потенційні зобов'язання страховика.
В ході звичайної діяльності ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"
має справи з судовими позовами та претензіями. Керівництво Товариства вважає, що
максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які можуть бути наслідком позовів та
претензій, у разі виникнення, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати
майбутніх операцій Товариства.
Станом на звітну дату у ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"
відсутні події, що не відображаються у звітності страховика, а саме:
- потенційні податкові зобов'язання у зв'язку зі зміною законодавства. Облікова
політика страховика не змінювалася;
- зобов'язання з капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних
активів тощо);
- зобов'язання з оренди (договірних зобов'язань, пов'язаних із орендою основних
засобів та нематеріальних активів тощо);
- безвідкличні позабалансові зобов'язання (гарантії, поручительства за третіх осіб,
інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо).

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели
до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної
вартості активів на останню звітну дату, зокрема вид (суть), мета здійснення операції,
обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів);
У звітному періоді Товариством було здійснено купівлю житлового будинку (загальна
площа 105,3 кв.м, адреса: Одеська обл., Лиманський р-н, с.Фонтанка, вул.Грецька, буд.47)
зг. Договору купівлі –продажу від 25.06.2020 р. на суму 9 759 445грн.
9) коригування звітності.
Було коригування звітності за 1 квартал 2020 року, що обумовлено технічною
помилкою при розрахунку представлення коштів страхових резервів з урахуванням вимог
нормативно-правових актів:







у розділі 6 в «Представленні коштів страхових резервів» у строчці « грошові
кошти на поточних рахунках» у колонці «технічні резерви» суму змінено на 6400
тис грн.(було 7700 тис грн);
у розділі 6 в «Представленні коштів страхових резервів» у строчці «банківські
вклади (депозити)» у колонці «технічні резерви» суму змінено на 4008 тис
грн.(було 2800 тис грн) - це обумовлено включенням у представлення коштів
страхових резервів індивідуального розміщення на депозит МТБУ в ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України» на строк з 22.01.20 р. по 23.04.20
р. у сумі 1208,0 тис грн;
у розділі 6 в таблиці «"Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного
періоду)» у строчці «Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва банківської
установи)» суму змінено на 4008 тис грн.(було 2800 тис грн) - це обумовлено
включенням у представлення коштів страхових резервів індивідуального
розміщення на депозит МТБУ в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» на строк з 22.01.20 р. по 23.04.20 р. у сумі 1208,0 тис грн
у пояснювальній записці розділ 3 « Інформація щодо дотримання страховиком
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформація щодо
інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими
активами.» доповнено абзацем з Представлення коштів сформованих страхових
резервів станом на 31.03.2020р. за категоріями активів. Це обумовлено тим, що
для такого актива, як «Відстрочені аквізаційні витрати» у розділі 6 немає рядку, а
він з’явився у уточненому представленні коштів страхових резервів у сумі 92 тис
грн.

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами
страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наявність у
суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком
зобов'язань за договорами страхування (перестрахування), із розкриттям сум претензій до
страховика за такими судовими позовами, наявності сформованих страхових резервів за
такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан
страховика. За відсутності таких судових позовів про це треба зазначити;
ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" здійснює свою діяльність в галузі
страхування і бере участь в судових процесах, у межах своєї звичайної діяльності.
Незважаючи на остаточний результат всіх незакінчених судових розглядів керівництво
вважає що подібні судові позови не можуть мати істотний вплив на результати діяльності та
фінансовий стан Товариства.

Станом на 31.12.2020 р. Товариство, виступає відповідачем у судах щодо виконання
зобов’язань за договорами страхування (перестрахування) на загальну суму 1 306 323,18 грн.
11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.
Актуарні розрахунки у ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" на
звітну дату виконував Зубченко В.П., свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на право займатися актуарними
розрахунками та посвідчувати їх № 01 – 027 від 24 жовтня 2017 р.
2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:
1) забезпечення безперервності діяльності.
Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення
безперервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям
зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових
втрат. За відсутності такого плану треба про це зазначити;
Фінансова звітність Товариства за МСФЗ складається виходячи з припущення
(принципу) про безперервності діяльності.
Керівництво Товариства при складанні річної фінансової звітності забезпечує
прозорість, а головне – корисність, інформації, що подається у фінансовій звітності, це
підтверджує заяви крівництва про те, що Товариство, як юридично дієздатна особа, зберігає
спроможність до ділової активності. На нашу думку, річна фінансова звітність має достатньо
доказів того, що Товариство немає намірів призупиняти діяльність, а тому для третіх осіб
немає підстав для занепокоєння з приводу потенційно можливого невиконання прийнятих на
себе зобов’язань.
План щодо забезпечення безперервної діяльності розробляється та постійно
поліпшується виключно внутрішніми ресурсами Товариства.
План щодо забезпечення безперервної діяльності передбачає план дій, що дозволяє
Товариству продовжувати функціонування до повного відновлення за будь-яких обставин та
включає заходи щодо забезпечення аварійного відновлення, обов'язковою частиною якого є
архів носіїв з резервними копіями даних. Мета заходів аварійного відновлення – швидке і
повне відновлення даних, а плану по забезпеченню безперервної діяльності в цей же час
забезпечувати функціонування бізнесу.
План, щодо забезпечення безперервної діяльності визначає ступінь схильності
Товариства внутрішнім і зовнішнім загрозам. Можно виділити такі основні загрози форсмажорні обставини:
-

-

стихійні лиха, воєнні конфлікти, а також форс мажорні обставини економічного
характеру(економічна криза, блокада,ембарго,несприятлива або різка зміна курсу
валюти, обвал фондових бірж);
недобросовісна конкуренція;
лобіювання конкурентами недостатньо виважених рішень органів влади;
незаконне заволодіння майном окремими особами - рейдерство;
з кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав
назву COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі
людини

Починаючи з 31 грудня 2019 року, наслідки виникнення та поширення COVID-19
суттєво і на початку звітного періоду негативно вплинули на попит послуг Товариства в
результаті чого понесла суттєві операційні збитки. Вимушене скорочення робочої сили
внаслідок соціального дистанціювання та загальнодержавного карантину, призвели до
перебоїв системи розподілу послуг Товариства. На дату затвердження фінансової звітності
не представляється можливим оцінити, у подальшому розвиток подій у розвитку економіки
країни, тому відповідно не можуть бути зпрогнозована діяльність Товариства.
Товариство має намір проводити безперервну діяльность, тому кючовими моментами
плану є:
-

-

-

-

у впровадженні важливих кроків подолання негативного впливу сполоху
коронавірусу COVID-19. У ситуації кризи бізнес продовжує бути ключовою
ланкою боротьби за якість життя, а тому повинен об’єднуватись та допомагати як
суспільству, так і один одному. Компанія вважає, що понесені витрати і можливі
майбутні витрати, спрямовані на подолання негативного впливу сполоху
коронавірусу COVID-19, не спричинятимуть суттєвого впливу на фінансовий стан
і фінансові результати компанії.
забезпечення інформаційної безпеки (захист інформаційних баз даних, розподіл
прав доступу до інформації, програмне забезпечення захисту від помилок,
сканування документів);
налагодження чіткої схеми дій страхових підрозділів і головних спеціалістів та
контроль за їх дотриманням (упровадження принципів управління якістю);
фінансовий аналіз клієнтів до укладення договору страхування та попередження
різних шахрайств за допомогою новітніх технологій (використання інформації
антирейтингів, публікацій про фінансові махінації тощо);
створення, ведення та використання «чорних списків» несумлінних клієнтів;
забезпечення екстреного зв’язку, систем оповіщення, охорони офісних приміщень.

2) корпоративне управління.
Інформація про корпоративне управління наведена у Звіті про корпоративне
управління ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" за 2020 рік, який
подається разом з річною звітністю страховика подається.
Органи управління, склад та повноваження:
Згідно зі Статутом Компанії, органами управління є:
1. Загальні збори;
2. Наглядова рада;
3. Правління;
4. Ревізійна комісія
Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його
поточною діяльністю, є Правління. Голова Правління організовує та керує роботою
Правління. В разі відсутності Голови Правління – її функції тимчасово виконують
Заступники Голови Правління.

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових
установах, зокрема страховиках.
Акціонерами ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" станом на
31.12.2020 року, згідно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента (надалі- реєстр),
складений ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" представлені наступним
чином:
1.Іващенко Анастасія Сергіївна 08130, ІПН 3334208822, Україна Київська обл., КиєвоСвятошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Авіаторів, будинок 39Б –
35%.
2.ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДЕЛЬТА ІНВЕСТ ПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 38347339, Україна, 01103, м. Київ, Печерський
район бульвар Дружби Народів, буд. 18/7 - 41,954544%.
3. Максименко Лариса Володимирівна ІПН 268261164, Україна, м. Київ, вул.
Саперно-Слобідська, буд. 8, кв. 77- 8,999999 %
4. Товариство з обмеженою відповідальністью «Фінансова компанія «САГА
КАПІТАЛ» 43530247
02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 61, корпус 57 - 8,999999 %
5. Андрієнко Юлія Анатоліївна ІПН 3228614488, 11050, Житомирська обл.,
Олеквський р-н, смт. Нові Білокоровичі, пров. Переїздний, буд. 3, - 0,045375 %
6. Федосєєв Дмитро Валентинович ІПН 3041705838, Україна, м. Київ,вул. Нагірна,
буд. 25/27, кімн. 826 – 5% .
Статутний капітал Товариства сформований та сплачений грошовими коштами у
повному обсязі, згідно чинного законодавства, щодо формування капіталу страховика.
Станом на 31 грудня 2020 року розмір сплаченого статутного фонду ПРАТ "СК
"УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ" становить 37000,4 тис. грн. (Тридцять сім
мільйонів чотириста гривень).
4) належність страховика до фінансових груп.
Інформація, щодо участі ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» у
фінансових групах відсутня.
5) система управління ризиками.
Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та
підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію
оцінювання ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй
діяльності (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента,
операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребують
мінімізації і пом'якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення
вразливості страховика до таких ризиків;

З метою управління ризиками у ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ
СТАНДАРТ», призначено відповідальну особу з управління ризиками. Запроваджено
Стратегію управління ризиками у страховій компанії, розроблено карту ризиків та методи
управління ризиками. Відповідальна особа звітує Голові правління.
Найістотніший вплив на діяльність ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ
СТАНДАРТ» спричиняють наступні ризики:
а) ризик політичної нестабільності – розкривається в можливому негативному впливі
суспільних процесів на макроекономічну стабільність в Україні;
б) ризик внутрішньодержавної кон’юнктури ринку – розкривається можливому
падінні попиту на страхові послуги внаслідок згортання ділової активності;
в) ризик непередбачуваних законодавчих змін – розкривається в можливості різкої
зміни правил надання страхових послуг через прийняття нормативно – правових актів без
врахування колективної позиції професійних учасників ринків страхових послуг;
г) інвестиційний ризик - розкривається в можливості втрати активів, інвестованих в
цінні папери українських емітентів, що визнані банкрутами.
Для управляння цією групою ризиків ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ
СТАНДАРТ» проводить виважену інвестиційну політику і дуже прискіпливо ставиться до
перевірки ділової репутації і фінансових показників діяльності всіх своїх ділових партнерів.
Крім того, діяльності будь – якого страховика притаманні так звані «технічні ризики»,
які складаються з ризику випадкових відхилень, ризику зміни обставин та ризику помилок.
Основу управління технічними ризиками складає Комітет управляння ризиками, до
основних функцій якого входить вироблення політики і методології оцінки страхових
ризиків (андерайтингу). Ще однією ланкою в системі управління ризиками є відділ
перестрахування, до основних функцій якого входить пошук оптимальних співвідношень
страхових ризиків в загальній структурі страхового портфелю, а також розподіл ризиків між
декількома страховиками – партнерами (недопущення кумуляції ризиків).
6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з
розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів;
1. Відображення впливу стресів на фінансовий стан страховика станом на 31.12.2020
року.
ΔВН
А

i

Зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які
1 перебувають у лістингу на фондовій біржі, що
включені до складу активів балансу
Зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які
2 не перебувають у лістингу, що включені до складу
активів балансу
3

Зниження на 10% цін на облігації підприємств,
що включені до складу активів балансу

ЗВНА
i

0

0,00%

0

0,00%

3 460,0

7,9%

4

Підвищення обмінного курсу іноземних валют
відносно гривні на 25%

0

0,00%

5

Зниження обмінного курсу іноземних валют
відносно гривні на 25%

0

0,00%

3 354,8

7,7%

6

7

8

9

1
0
1
1

1
2

д
е

Зниження ринкових цін на нерухомість на 25%

Збільшення
загальної
суми
виплат
за
обов’язковим
страхуванням
цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних 2 716,8
6,2%
засобів страхування на 30% (для страховиків, що
здійснюють таке страхування)
Збільшення загальної суми виплат за медичним
страхуванням (безперервним страхуванням здоров’я)
0
0,00%
на 40% (для страховиків, що здійснюють таке
страхування)
Збільшення
витрат,
пов’язаних
з
обслуговуванням договорів медичного страхування
0
0,00%
(безперервного страхування здоров’я), на 10% (для
страховиків, що здійснюють таке страхування)
Збільшення рівня смертності для кожної вікової
групи на 15% (для страховиків, що здійснюють 0
0,00%
страхування життя)
Зменшення рівня смертності для кожної вікової
групи на 20% (для страховиків, що здійснюють 0
0,00%
страхування життя)
Збільшення
рівня
тимчасової
втрати
працездатності, інвалідності, отримання травматичних
ушкоджень, функціональних розладів здоров’я на 35%
у перший рік дії договорів страхування та збільшення
рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, 0
0,00%
отримання травматичних ушкоджень, функціональних
розладів здоров’я на 25% протягом наступних років дії
договорів
страхування
(для
страховиків,
що
здійснюють страхування життя)
різниця між величиною нетто-активів відповідно до звітних даних
страховика та величиною нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що
описує- i-ту стресову подію, у грн, що визначається за формулою
;
величина

загальна
нетто-активів відповідно до звітних даних
страховика у грн;
величина нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що описує i-ту
стресову подію, у грн (
, n - кількість стресових подій, n=12);
зміна величини нетто-активів у відсотках, що визначається за
формулою
.

2. Результат проведеного стрес-тестування
Зниження на 10% цін на облігації підприємств, що включені до складу активів
балансу, приведе до збільшення стрес величини нетто-активів на 7,9%, що становить 3 460,0
тис. грн.
Зниження ринкових цін на нерухомість на 25% приведе до росту стрес-величини
нетто-активів на 7,7%, що становить 3 354,8 тис. грн.
Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів страхування на 30% приведе до
росту стрес-величини нетто-активів на 6,2%, що становить 2 716,8 тис. грн.
3. Заходи щодо зменшення впливу ризиків
Основними методами зменшення суттєвості впливу стресу відносно вказаних
факторів є проведення політики диверсифікації портфелю активів з метою зниження ризиків
надмірної концентрації активів, здійснення комплексу заходів із диверсифікації портфелю
договорів страхування та зменшення надмірної концентрації відповідних бізнес-ліній.
Безпосереднє зменшення специфічного ризику збільшенні загальної суми виплат за
обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів здійснюється за рахунок розробки та впровадження комплексу заходів,
які дають можливість здійснювати регулярний моніторинг рівня збитковості та системно
знизити загальну збитковість за портфелем договорів страхування відповідного виду.
Необхідно забезпечувати постійний контроль за рівнем страхових виплат та витрат,
пов’язаних з обслуговуванням договорів. Реалізація вказаних задач здійснюється за
допомогою системного функціонування внутрішньої системи управління ризиками.
7) управління капіталом.
Процес управляння капіталом у Товаристві – це система принципів і методів розробки
і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з
різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у
господарської діяльності Компанії. Вдосконалення системи управління капіталом
підприємства, зокрема його формування та використання, набувають особливого значення
для Товариства, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є
важливою умовою сталого економічного зростання. Під час розроблення фінансової
політики Товариства пріоритетною є створення такої структури капіталу, яка за найнижчої
вартості капіталу дасть змогу збільшити ринкову вартість економічної одиниці.
Оптимальною для товариства є така структура капіталу, яка дасть змогу звести до мінімуму
середньозважену вартість капіталу і, водночас, підтримати кредитну репутацію підприємства
на рівні, який сприяє залученню нових капіталів на прийнятних умовах. Також за наявною у
Товаристві інформацією, власники здатні у майбутньому надавати у разі потреби фінансову
підтримку Товариству.
8) внутрішній аудит страховика.
Діяльність служби внутрішнього аудиту, складається з надання незалежних та
об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності Товариства.
Для цього застосовується, об'єктивний аналіз аудиторських доказів з метою підтвердження
незалежної оцінки та правдивості думки щодо надійності та ефективності систем, процесів,
операцій.

Служба внутрішнього аудиту, відповідно до покладених на неї завдань, у
встановленому порядку виконує наступні функції:
-здійснює експертну оцінку економічної політики Товариства за допомогою
проведення внутрішніх перевірок та аналітичного тестування;
-здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та процедур;
-здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується у фінансовій установі
та використовується наглядовим та виконавчим органом при прийнятті рішень;
-здійснює перевірку та оцінку контролю за станом та збереженням активів;
-оцінює якість виконання внутрішньосистемних контрольних процедур;
-здійснює аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та
обробки інформації;
-оцінює забезпечення користувачів інформацією про реальний фінансовий стан
Товариства, достовірність облікових та звітних даних;
-виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
Служба внутрішнього аудиту - це самостійний структурний підрозділ Товариства,
який створюється за рішенням Загальних Зборів, підпорядковується Загальним Зборам,
звітує перед ними та діє на підставі Положення, затвердженого Загальними Зборами. Служба
внутрішнього аудиту організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.
У своїй діяльності Служба/Внутрішній аудитор керується вимогами Положення про
службу внутрішнього аудиту, чинного законодавства України, Міжнародних Професійних
Стандартів Внутрішнього Аудиту та Кодексом етики Інституту Внутрішніх Аудиторів.
Служба також дотримується Практичних рекомендацій, Керівництв та Меморандумів
Інституту внутрішніх аудиторів, якщо вони є прийнятними у її діяльності. Також працівники
Служби мають керуватися відповідними процедурами, регламентами та керівництвами,
затвердженими Начальником Служби.
9) інша звітність.
Товариство не має відношення до фінансових груп (материнських або дочірніх
підприємств). Фінансова звітність Товариства є окремою фінансовою звітністю. На
фінансову звітність ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ» не
поширюються вимоги, щодо складання консолідованої фінансової звітності.
10) інформація щодо подій після дати балансу.
У Товариства відсутні події, що відбулися між датою складання балансу і датою
затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для
оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика.
3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а

також інформація, щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з
фінансовими активами.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2020 р.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу – сума прийнятних активів, яка має
бути не меншою нормативного обсягу активів, яка визначається
як сумарна величина
довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень (розділи ІІ-ІV пасиву балансу (Звіту про
фінансовий стан)) та одна з більших величин: 30 млн. грн. або нормативний запас
платоспроможності. .
Прийнятні активи

Грошові
кошти
поточних рахунках
Банківські
(депозити)

Сума
1, Зобов'язання
тис. грн.
на
вклади

Поточні
інвестиції

фінансові

Права
вимог
перестраховиків

до

Нерухоме майно

Умова:
Сума 2,
сума 1 >
тис. грн.
суми 2

7488

Довгострокові зобов'язання 25373
та забезпечення (розділ ІІ)

6800

Поточні зобов'язання та
23330
забезпечення (розділ ІІІ)

34600

Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними
для продажу,
та
групами
вибуття (розділ ІV)

896

Нормативу
(30 000)

капіталу

30 000

13418

Залишок
коштів
у
централізованих
страхових
резервних 7 194
фондах, що сплачені до
МТСБУ
Непрострочена
дебіторська
заборгованість
за 5 932
договорами страхування
та перестрахування
Дебіторська
заборгованість
за
130
нарахованими відсотками
за банківськими вкладами
Відстрочені
витрати
Всього

аквізиційні

4599
81 057

Всього

78703

Товариством сформовано резерви:

Показники

Станом на
30.12.2020
тис. грн.

I. Величина сформованих страхових резервів, із них:
1.
технічних резервів

25002,5
25002,5

1.1. у тому числі резерви незароблених премій
1.2. резерв заявлених, але не виплачених збитків
1.3. резерв збитків, які виникли, але не заявлені

20024,1
2312,5

Виконано

2665,9
1.4. резерв коливань збитковості
1.5. резерви катастроф

Товариство дотримує нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та інші показники та вимоги, що обмежують ризики за операціями з
фінансовими активами, що встановлені чинним законодавством.
Представлення коштів сформованих страхових резервів станом на 31.12.2020р. має наступний
вигляд:

Представлення коштів сформованих страхових резервів

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону
України 'Про страхування' для представлення
страхових резервів

УСЬОГО / на кінець
звітного періоду відповідно
до показників форми 1
“Баланс”/

У тому числі ті,
якими
представлено з
урахуванням
вимог
нормативноправових актів
технічні
резерви

УСЬОГО:

63202,7

25002,5

1) грошові кошти на поточних рахунках
у тому числі 1.1) в іноземній валюті

7487,6

7487,6

2) банківські вклади (депозити)

6800,0

5000,5

13419,1

5000,5

34 600,0

5000,5

у тому числі 2.1) в іноземній валюті
3) банківські метали
4) нерухоме майно
5) акції
6) облігації
7) іпотечні сертифікати
8) цінні папери, що емітуються державою
9) права вимоги до перестраховиків
у тому числі 9.1) до перестраховиків
нерезидентів

896,0
-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

10.5) будівництво житла;
10.6) розвиток транспортної інфраструктури, у
тому числі будівництво та реконструкція
автомобільних доріг;

-

0

-

0

10.7) розвиток сектору зв’язку та телекомунікацій

-

0

-

0

-

0

10) інвестиції в економіку України за напрямами,
визначеними Кабінетом Міністрів України *
у тому числі 10.1) розроблення та впровадження
високотехнологічного
устаткування,
іншої
інноваційної
продукції,
ресурсота
енергозберігаючих технологій;
10.2) розвиток інфраструктури туризму;
10.3) добування корисних копалин;
10.4)
перероблення
відходів
металургійного виробництва;

гірничо-

10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування
шляхом придбання цінних паперів, емітованих
Державною іпотечною установою.
11) кредити страхувальникам-громадянам, що
видаються
в
порядку,
визначеному
Уповноваженим органом і погодженому з
Національним банком України

12) довгострокові кредити для житлового
будівництва, у тому числі індивідуальних
забудовників, що використовуються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України

-

0

4598,9

2513,4

13) готівка в касі
14) відстрочені аквізиційні витрати *

Станом на 31.12.2020 року норматив якості активів для Товариства, складає :
(25002,5-2312,5)*40%= 9076 тис. грн, що представлені коштами, розміщенними в
банкахкредитний рейтинг яких не нижче ніж АА.

4. Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень
Вплив МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» на фінансову звітність
Товариства.
Разом з тим, повідомляємо що, станом на 31.12.2020 р. у рядку 1065 балансу по статті
«Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах» відображено залишок
коштів ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ"на рахунках у МТСБУ у
сумі 7194 тис. грн., в тому числі:
- кошти фонду захисту потерпілих в сумі 6936,5 тис. грн., в тому числі базовий
гарантійний внесок – 5504,6 тис. грн. з якого сплачено грошовими коштами 5504,6 тис. грн.
та додаткові гарантійні внески складають 1431,9 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р. кошти
базового гарантійного сплачено в сумі 5504,6 тис. грн., кошти в сумі 109 тис. грн. є не
сплаченими на поточний рахунок МТСБУ і є поточною кредиторською заборгованістю та
перераховані до бюро 11.01.2021 р. Станом на 31.12.2020 р. додаткові гарантійні внески в
сумі 1431,9 тис. грн. кошти в сумі 358,3 тис. грн. є не сплаченими на поточний рахунок
МТСБУ і є поточною кредиторською заборгованістю та перераховані до бюро 18.01.2021 р.
Станом на 31.12.2020 р. у рядку 1125 Балансу по статті «Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги» відображено дебіторську заборгованість за укладеними
договорами страхування та перестрахування в сумі 14035 тис. грн. Дана заборгованість не є
простроченою та погашається дебіторами, згідно з термінами сплати платежів,
передбаченими договорами страхування та перестрахування.
В фінансовій звітності ПРАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ", а саме,
в Балансі (Звіт про фінансовий стан), в рядку 1160 «Поточні фінансові інвестиції» на початок
та на кінець року відображено за справедливою вартістю облігації: емітента ТОВ НДУкраїна в сумі 30100 тис. грн. та МХ КОНСАЛТИНГ в сумі 4500 тис.грн
Керівник

______________

Андрієнко Ю.А.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________

Доротюк І.В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

