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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiональному банку УкраТни

Акцiонерам та Керiвництву
АТ кПРОСТО-страхуванняD

3BiT lцодо аудиту фiнансовоТ звiтностi

ffyMKa

Ми провели аудит фiнансовоi' звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ> (далi - Товариство), Lцо складаоться зi

звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., звiту про сукупнiй дохiд, звiту про
власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився зазначеною
датою, i примiток до фiнансово'[ звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, tло додасться, вiдобра)(ае достовiрно, в yctx

суттсвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 3'1 грудня 2020 р , його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до lVliжнародних стандартiв фiнансово't' звiтностi (l\ЛСФЗ) та вiдповiдао
вимогам Закону Украi'ни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Yr<paiHi> вiд 16.07.1999 р. Ns 996-ХlV (далi - 3У Ns 996-XlV) шtодо складання

фi HaHcoBo'l' звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансово'l' звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами та вимогами
законодавства, застосовними в YKpai'Hi до нашого аудиту фiнансовоl' звiтностi, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними
для використання'lх як основи для нашоj'думки.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi' звiтностi за поточний
перiод. L]i питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоl' звiтностi в

цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо Hej', при цьому ми не
висловлюемо окремоi'думки щодо цих питань.

I\Ли визначили, що описане нижче питання е ключовим питанням аудиту, яке слiд
вiдобразити у нашому звiтi.
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Сmраховi рфервu
CTpaxoBi резерви е оцiнкою обсягу зобов'язань Товариства для здiйснення
майбутнiх виплат. Визначення суми страхових резервiв було ключовою областю
професiйних суджень Керiвництва Товариства, На звiтну дату cтpaxoBi резерви
складають майже В3% зобов'язань Товариства та мають вплив на його
фiнансовий стан та результати дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання
формування резервiв як ключове.
У Товариствi формуються наступнi cTpaxoBi резерви:
- резерви незароблених премiй;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.

Розкриття цiеТ iнформацiТ наведено у Примiтцi KCTpaxoBi резерви>> до рiчноТ
фiнансовоТ звiтностi,
KpiM того, станом на 31,12,2020 р, за обов'язковим страхуванням цивiльно'[
вiдповiдальностi за ядерну шкоду Товариство формуе резерв катастроф
вiдповiдно до Порядку i правил формування, розмiшення та облiку страхових
резервiв з обов'язкового страхування цивiльноТ вiдповiдальностi за ядерну шкоду,
затвердженого Розпорядженням .Щержавно't KoMici'r з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд ,1 3.1 ,1 .2003 р. Nэ '123.

Резерв в розмiрi
вiдображений у складi власного капiталу Товариства,

13 650,0 тис. грн.

Ми оцiнили та перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно
формування та розмiцення коштiв страхових резервiв. Перевiрку адекватностi
страхових зобов'язань згiдно з Розпорядженням вiд 13,02.2014 р. NЭ 4В4 щодо
тестування технiчних резервiв Товариства станом на 31 ,12,2020 р, проведено
незалежним aKTyapieM.

Ми перевiрили розрахунки дотримання обов'язкових критерi'lв i нормативiв
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням
НацiональноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украi'ни кПро
затвердження Положення про обов'язковi критерiТ i нормативи достатностi
капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та

ризиковостi операцiй страховика) вiд 07.06.201В р, Ns В50, та не виявили
недостатностi прийнятних активiв на звiтну дату.

lнформацiя, lцо не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неТ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя складаеться з iнформацiТ, яка мiститься у 3BiTi про управлiння
вiдповiдно до 3У Ns 996-XlV та у 3BiTi про корпоративне управлiння згiдно iз

Законом УкраТни кПро цiннi папери та фондовий ринок> вiд 23,02.2006 р.
Ns 34B0-1V (далi - 3У Ns 34B0-1V), але не е фiнансовою звiтнiстю за 2020 piK та
нашим звiтом аудитора щодо неТ.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не пощирюоться на iншу iнформацiю i ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацit',
яка мiститься у 3BiTi про управлiння.
У зв'язку з нащим аудитом фiнансовоТ звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими
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знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iHttla iнформацiя мае вигляд такоТ,
tцо мiстить суттеве викривлення,

Якщо на ocнoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що 0 суттOве
викривлення цiеТ iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту,

3BiT про управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства,
узгоджуеться з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2020 piK.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та
найвишими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

тих, кого надiлено

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання фiнансово'[ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi' звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал
або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших

реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

Нашими цiлями е отримання обiрунтовано'[ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в

цiлому не мiстить суттового викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора, що мiстить нацу думку, Обr'рунтована впевненiсть е

високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуо, що аудит, проведений вiдповiдно
до МСА, зав)dди виявить суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
якlло окремо або в сукупностi, як обiрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiе't фiнансово'[
звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM
того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансово't
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, розробляемо й виконуомо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуомо
аудиторськi докази, шо е достатнiми та прийнятними для використання Тх як
основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення суттового викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

_ отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуоться аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки lлодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
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- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обiрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених

управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттова невизначенiсть шодо подiй або умов, шо може
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоТ суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в

нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй
звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними, модифiкувати
свою думку. Нашi висновки /рунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii'
та подiТ, що покладенi в ocHoBi 'Г[ складання, так, шоб досягти достовiрного
подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвицими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTToBi
аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм

про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обiрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних
застережних заходiв.

3 перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвиtлими повноваженнями, ми визначили тi, цо були найбiльш значуlлими пiд
час аудиту фiнансово'[ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими
питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему звiтi аудитора KpiM випадкiв,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, lло таке питання
не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого
висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

3BiT rцодо вимог iнlлих законодавчих i нормативних aKTiB

ДоOаmково do BuMoe Мiжнароdнuх сmанOарmiв ayOumy, у звimi незалех{ноео
ауdumора мч наOаемо mакож iнформацiю вiOповidно do ч, 4 сm. 14 Закону YKpai'Hu
оПро ауOum фiнансовоi'звimносmi mа ауOumорську 1iяльнiсmь> Bi) 21.12.2017 р,
Ns 2258-Vlll:

Прuзначення ауOumора mа заеальна mрuвалiсmь п роOовження повноважень

Ми були призначенi аудитором для проведення аудиту фiнансовоТ звiтностi
Товариства протоколом вiд 12,01 ,2021 р. засiдання НаглядовоТ ради Товариства,
за результатами процедури вiдбору суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, нас було
призначено суб'октом аудиторськоТ дiяльностi для надання послуг з обов'я3кового
аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства за 2020 piK.
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3агальна тривалiсть безперервного виконання повноважень iз проведення
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi Товариства становить 3 роки.

Щоdо узеоOження звimу незалежноео ауOumора з dоdаmковllм звimом 0ля
ау0 u mо рсько ео ком i mе mу

Ми пiдтверджуемо, що цей звiт узгоджений iз Додатковим звiтом для
Аудиторського KoMiTeTy, який нами було пiдготовлено та надано Правлiнню
АТ (ПРОСТО-страхування), на який покладено функцiТ Аудиторського KoMiTeTy.

Н е н а0 ан н я не ау0 u mо рськuх послуе

Ми повiдомляемо, lло ми не надавали Товариству жодних послуг, заборонених
законодавством, та жодних неаудиторських послуг.

,Щоmрчмання вuмое 3У Ns 3480-|V

3гiдно з вимогами ст. 4О1 3У Ns 3480-1V, вiд нас вимагаеться перевiрити та
висловити думку вiдносно деяких роздiлiв 3BiTy про корпоративне управлiння.
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у 3BiTi про корпоративне
управлiння, ми дiйшли висновку, що 3BiT про корпоративне управлiння мiстить
iнформацiю, розкриття якоТ вимагаеться ст. 40' 3У Ns 3480-1V.

Пояснення щоdо рфульmаmчвносmi ayOumy в часmuнi вLlявлення порушень,
зокрема пов'язанLlх iз шахрайсmвом

3гiдно з МСА 315 кlдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттевих викривлень через
розумiння суб'екта господарювання i його середовища), ми виконали процедури,
необхiднi для отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацi't

ризикiв суттового викривлення внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240
кВiдповiдальнiсть аудитора, шо стосуеться чзахрайства, при аудитi фiнансовоТ
звiтностi>.

Нами були поданi запити управлiнському персоналу та iншим працiвникам
Товариства, якi, на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiТ ризикiв суттового викривлення внаслiдок шахрайства
або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi, 3

використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали
розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структури його власностi та
корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiково'[
полiтики, цiлей та стратегiй i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнок та оглядiв
фiнансових результатiв.
Вiдповiдно до МСА 450 кОцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту)),
нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiковоТ полiтики та
облiкових оцiнок щодо визначення Тх впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено'lх
вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi
процедури шодо анал iзу показн и KiB л iквiдностi та платосп роможностi.
Масштаби нашоТ перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали
доступ до BcieT необхiдноТ iнформацiТ.

Ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi
можуть свiдчити про мохсгtивiсть того, цо фiнансова звiтнiсть мiстить суттове
викривлення внаслiдок цахрайства або помилок.
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flотримання вимог нормативно-правових aKTiB Нацфiнкомпослуг, цlо
регулюють дiяльнiсть страховика, lцодо:

а) формування (змiнч) сmаmуmноео (склаdеноео/пайовоео) капimалу суб'екmа
еоспоOарювання

Станом на 3'1 грудня 2020 р. зареестрований капiтал Товариства складао
82 320 тис. грн., який роздiлений на 840 000 акцiй номiнальною вартiстю
98 гривень за акцiю. Bci акцiТ мають piBHi права при голосуваннi й розподiлi
прибутку мiж акцiонерами.
Bci акцiТ зареестрованi, випущенi i станом на 31 грудня 2020 р, повнiстю оплаченi.

Протягом 2020 року в Товариствi вiдбулася змiна акцiонерiв, в результатi якоi'
новим акцiонером Товариства став Лавiдiа Лiмiтед (99,9% статутного капiталу).

Станом на 31 грудня 2020 р. випущеними акцiями Товариства володiли наступнi
акцiонери:

Акцiонер 3't грудня 2020 р., О/о

лАвlдlА лlмlтЕд (LAV|DlA LlMITED)
Сапацинський Олег Володимирович
ПрАТ кЖиття та пенсiя>

99.999761
0,0001 19
0,0001 19

Всього ,l00%

б) обов'язковuх Kpumepii'B i HopMamuBiB )осmаmносmi капimалу mа
плаmоспроможносmi, лiквiOносmi, прчбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа

рuзuковосmi операцiй, 0оOержання iншuх показнuкiв i вuмое, tцо обмежуюmь

рuзuкu за операцiямu з фiнансовuмu акmчвамu

Станом на 31,12.2020 р, фактичний запас платоспроможностi складае
251 552,0 тис. грн., нормативний - 45 581,0 тис, грн. Перевищення фактичного
запасу платоспроможностi над нормативним складае 205 971,0 тис. грн.

Станом на З112.2020 р. розрахункова BapTicTb чистих активiв складае
251 615,0 тис. грн. Визначення BapTocTi чистих активiв проводилося за формулою:
чистi активи = Необоротнi активи + оборотнi активи + Витрати майбутнiх
перiодiв - ,Щовгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 3абезпечення
наступних виплат i платежiв - flоходи майбутнiх перiодiв.

Вимоги ст. 144 п. 4 Щивiльного кодексу УкраТни вiд 16.0'1,2003 р. Ns 435-1V
Товариством lлодо перевищення BapTocTi чистих активiв над сформованим
статутним фондом виконуються.
Вимоги п. 56 Постанови КМУ кПро затвердження Лiцензiйних умов провадження
господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ дiяльностi
на ринку цiнних паперiв)> вiд 07.12.2016 р. No 913 (далi -Лiцензiйнi умови Ne 913)
lлодо перевищення BapTocTi чистих активiв над зареестрованим статутним
капiталом Товариством виконуються.
Станом на 31 ,12,2020 р. сума прийнятних активiв, яка розраховуеться з метою
дотримання нормативу платоспроможностi i достатностi активiв, складае
447 939,3 тис. грн.

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу станом на З1.12.2020 р,
складае 260 433,0 тис, грн. та визначаеться, як сумарна величина роздiлiв l1-1V

пасиву балансу (3BiTy про фiнансовий стан) збiльшений на суму нормативного
запасу платоспроможностi.
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Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу

Нормативний обсяг активiв, який визначаеться з метою дотримання нормативу
платоспроможностi та достатностi капiталу, може бути зменшений на розмiр
вiдстрочених аквiзицiйних витрат не бiльше 25 вiдсоткiв розмiру сформованого
резерву незароблених премiй - 27 '115,0 тис. грн. (126 413* 25О/о).

Перевищення нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на
31,12.2020 р. складае 187 506,3 тис. грн,

Норматив ризиковостi операцiй

Нормативний обсяг активiв, який визначаеться з метою дотримання нормативу
ризиковостi операцiй, може бути зменщений на розмiр вiдстрочених аквiзицiйних
витрат не бiльше 20 вiдсоткiв розмiру сформованого резерву незароблених
премiй - 25 283,0 тис. грн. (126413,0*20%),

Сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацi'[, встановленим
Розпорядженням Нацiонально'[ KoMici'l з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Украi'ни кПро затвердження Положення про обов'язковi критерi'l i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
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Нормативний обсяг
активiв тис. грн.

Наявна сума
прийнятних активiв

тис. грн.

1 2 3 4

Сума по балансу
(роздiл l1-1V)+Н3П

(21 4852+455В1 )
260 433,0

Готiвковi кошти на поточних рахунках 33 174,0
Грошовi кошти на депозитних paxvHKax 24 5571,0
НерVхоме майно 72 2з9,5
Вимоги до перестраховикiв 4 1в9,0
готiвка в kaci 1 1,0
Непрострочена дебiторська
заборгованiсть за украденими
договорами страхування та
перестрахvвання

1в 539,в

3алишки коштiв у централiзованих
страхових фондах

42 779,0

Акгиви з права користування
вiдповiдно до мiжнародного стандарту
фrнансовоt звiтностi 16 кОренда> у
розмiрr, що не перевищуе розмiру
вiдповiдного орендного зобов'язання

2 720,0

l]ебiторська заборгованiсть за
нарахованими вiдсотками за
банкiвськими вкладами (депозитами

1 601,0

Всього: 260 433,0 Всього: 420 824,3

Нормативний обсяг
активiв тис. грн.

Наявна сума
прийнятних активiв тис. грн.

1 2 3 4

Сума страхових
резервiв

1в7 467,0

Готiвковi коtllти на поточних рахунках 32 045,0
Готiвковi кошти на депозитних
рахунках (1В7467-70%) 1з1 227,0

HeovxoMe майно 19 995,0
вимоги до перестраховикiв 4 1в9,0
готiвка в kaci 1 1,0
3алишки коштiв у централiзованих
страхових фондах ДГВ ФЗП
(322з6)+спвз (1694,0)

зз 930,0

Всього: ,t87 467,0 Всього: 221 397,0



активiв та ризиковостi операцiй страховика) вiд 07.06.2018 р, Ns В50 (далi -
Положення Nэ В50), перевищуе нормативний обсяг активiв.

Товариство не являеться власником icToTHoT участi в жоднiй страховiй компанiТ.

Норматив якостi активiв

flaHi Товариства про банкiвськi вклади (депозити), якi враховано до нормативу
якостi активiв та зазначенi в таблицi Ne 1 до ПояснювальноТ записки щодо звiтних
даних страховика станом на 31.12.2020 р., склали 245 57'1,0 тис. грн., з

урахуванням вимог Положення Ns В50 цей показник повинен скласти
131 227,0 тис. грн.

При цьому норматив якостi активiв станом на 3'1 ,12,2020 р. Товариством виконано.

в) формування, веOення облiку, )осmаmносmi mа аOекваmносmi сформованuх
резе pBiB еidповidн о 0о законо0 авсmва

Формування страхових резервiв та прав вимоги до перестраховикiв стосовно
вiдповiдних технiчних резервiв здiйснюеться вiдповiдно до ст. 3't Закону Укра'tни
<Про страхування) вiд 07.03.1996 р. Ns 85/96-ВР (далi - 3У Ns 85/96-ВР) та
Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя (в редакцiТ, затвердженiй Розпорядженням НацiональноТ
KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд
,18.09.2018 

р. N0 163В),

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань (liability adequacy test, LAT)
проводиться на звiтну дату по кожному виду страхування. Порiвнюеться розмiр
сформованого резерву незароблених премiй, зменшеного на розмiр вiдповiдних
вiдстрочених аквiзицiйних витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв
за договорами, а саме вартiстю майбутнiх страхових виплат за договорами та
витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв, а також доходiв вiд реалiзацiТ
регресних вимог. При цьому майбутнi cTpaxoBi виплати оцiнюються через резерв
незароблених премiй з врахуванням очiкуваного рiвня збитковостi по виду
страхування.

Для облiку у Товариствi форму.!оться наступнi cTpaxoBi резерви:

Резерв незароблених премiй включае частки вiд сум надходжень страхових
платежiв (страхових BHecKiB, страхових премiй), що вiдповiдають страховим
ризикам, якi не минули на звiтну дату.
3агальний розмiр резерву незароблених премiй дорiвнюе cyMi розмiрiв резервiв
незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом страхування.

Розмiр резерву незароблених премiй розраховуеться методом к'11365>
(Kproratatemporis>),

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (RBNS) оцiнка обсягу
зобов'язань страховика шодо виплат страхового вiдшкодування за заявленими
вимогами, включаючи витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3-х вiдсоткiв вiд
суми невиплачених збиткiв, якi не врегульованi або врегульованi не в повному
обсязi на звiтну дату, та якi виникли у зв'язку з подiями, що мали ознаки страхових
випадкiв та сталися в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких
страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства Укра'[ни таlабо умов
договору.
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3агальний розмiр резерву заявлених але не виплачених збиткiв дорiвнюо cyMi

резервiв заявлених але не виплачених збиткiв, розрахованих окремо за кожним
видOм страхування,

Резерв заявлених але не виплачених збиткiв визначаеться у розмiрi середнього
збитку за видом страхування, або за подiбними страховими випадками в розрiзi
видiв страхування або страхових ризикiв, а пiсля отримання орiонтовних даних
lцодо розмiру збитку, пiдтверджених документально, резерв формуоться з
використанням таких орiентовних даних та з урахуванням затверджених процедур
страховика щодо формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв.

Резерв заявлених але не виплачених збиткiв визначаоться у розмiрi cTpaxoвoi'
суми за вирахуванням франшизи (або суми страховоТ виплати, визначеноТ згiдно з

умовами договору страхування) у разi викрадення застрахованого майна, або
повно'[ конструктивноТ загибелi майна, або у разi вiдсутностi орiонтовних даних та
неможливостi здiйснення розрахунку розмiру середнього збитку.

Пiсля отримання додатковоТ iнформацii про розмiр збитку, розмiр резерву
заявлених але не виплачених збиткiв може бути переглянутий.

Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi (lBNR), розраховуеться
Товариством за договорами на кожну звiтну дату iз застосуванням актуарних
методiв або методом фiксованого вiдсотку ВнутрiшньоТ полiтики з формування
технiчних резервiв. !о обраних актуарних методiв належать: ланцюговий метод
(Chain Ladder); метод Борнхуеттера-Фергюсона (ВогпhuеttеьFегgusоп);
модифiкацiя вищезазначених методiв; лiнiйна комбiнацiя вищезазначених методiв.

Резерв коливання збитковостi розраховуеться Товариством за договорами
ОСЦПВВНТ3 на кожну звiтну дату. Якщо коливання коефiцiенту нетто-збитковостi
по виду ОСЦПВВНТ3 не е суттевим, то резерв коливань збитковостi вважаоться
рiвним нулю. Коливання коефiцiонту нетто-збитковостi вважаеться суттевим, якщо
стандартне вiдхилення значень коефiцiонту нетто-збитковостi перевищуе
20 вiдсоткiв вiд середнього значення коефiцiенту нетто-збитковостi. Якщо
розрахований розмiр резерву коливань збитковостi набирае вiд'емного значення,
то резерв коливань збитковостi вважаоться рiвним нулю.

Резерв вiдображаеться у звiтi про фiнансовий стан у власному капiталi у складi
iнших резервiв. Його збiльшення (зменшення) коригуоться збiльшенням
(зменшенням) нерозподiленого прибутку i вiдповiдно власного капiталу.

Резерв катастроф формуеться Товариством за договорами обов'язкового
страхування цивiльноi' вiдповiдальностi оператора ядерно'[ установки за ядерну
шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, та за укладеними
договорами перестрахування, зазначеними у пунктi 5 роздiлу ll ПЛетодики

формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування
життя, i визначаоться згiдно з цiею Методикою.
Резерв вiдображаоться у звiтi про фiнансовий стан у власному капiталi у складi
iнших резервiв. Його збiльшення (зменшення) коригуеться збiльшенням
(зменшенням) нерозподiленого прибутку i вiдповiдно власного капiталу.

е) всmановленчх фiнансовчх нормаmuвiв mа засmосованuх захоOiв вплuву 0о
фiнансово|ерупu, у разi вхоOження суб'екmа еоспоdарювання dо mакоi'

АТ кПРОСТО-страхування) не належить до будь-яко'l фiнансово't групи.
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0) сmрукmурu iнвесmuцiйноео порmфелю iз зазначенням реквiзumiв емimенmа
(назва, ко0 за еДРПОУ), cyMlr, фнакч фiкmчвносmi mощо

Товариство являеться прямим акцiонером Приватного акцiонерного товариства
кЖиття та пенсiя> (код за еflРПОУ 34531711)в cyMi 500 тис. грн. (2О/о стат\!тного
капiталу).

е) заборонч залучення фiнансовuх акmuеiе eid фiзччнuх осiб iз зобов'язанням
щоOо насmупноео i'x повернення

ОперацiТ iз залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб не здiйснювались.

ж) сумiшення проваOження BuOiB еоспоOарськоi' 1iяльносmi

Вiдповiдно до норм Статуту Товариства, 3У Ns В5/96-ВР, предметом його
безпосередньоТ дiяльностi е страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть,
пов'язана з формуванням, розмiценням страхових резервiв та Тх управлiнням.
Товариство здiйснюе виключно види страховоТ дiяльностi, з урахуванням
обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ дiяльностi,
встановлених п. 37 Лiцензiйних умов Ns g13, р,2 Розпорядження ,ЩержавноТ KoMicil'
з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни кПро затвердження Положення
про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi фiнансових установ 3

надання певних видiв фiнансових послугD вiд 0В.07,2004 р. N9 '1515. 3окрема,
Товариство у звiтному роцi здiйснювало лише дiяльнiсть, пов'язану з обов'язковим
та добровiльним страхуванням, перестрахуванням, за виключенням страхування
життя,

з) наOання фiнансовuх послуе на пidсmавi 0оеовору у вiOповiOносmi do
законоOавсmва mа внуmрiшнiх правuл наdання фiнансовuх послуе суб'окmом
еоспоOарювання

Товариство надавало фiнансовi послуги на пiдставi договорiв, якi вiдповiдають
вимогам ст. 6 3акону УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг> вiд 12,07,2001 р. Ne 2664-1ll (далi - 3У Ns 2664-1ll), ст. 'l0
i18 3акону УкраIни кПро захист прав споживачiв> вiд'l2.05.1991 р. Ns'1023-Xll,
ст,979-999 l-{ивiльного кодексу УкраТни вiд 16.0'1.2003 р. Ns 435-1V, ст.4 i16
3У Ns S5/96_BP та з урахуванням положень внутрiшнiх правил надання фiнансових
послуг. Товариство веде облiк договорiв страхування. Товариство на вимогу
клiента надае iнформацiю вiдповiдно до ст. 12 3У Ns 2664-1ll в порядку,
передбаченому 3аконом Укра'rни кПро доступ до публiчноТ iнформацi'l> вiд
1З.01 .2011 р. Ns 2939-Vl, а також розмiщуе iнформацiю на власному веб-сайтi
https://pro100.uaTa забезпечуе iT актуальнiсть. Товариство розмiщуе внутрiшнi
правила надання фiнансових послуг на tsласному веб-сайтi https://pro'100.ua.

i) розмiщення iнформацii' на
з абе з п еч е н н я ii' ак mу ал ьн ос mi

власному веб-сайmi (веб-сmорiнцi) mа

Товариство розкривае iнформацiю вiдповiдно до вимог ч, 4 та 5 ст. 12
3У Ns 2664-1ll, а також розмiщуе iнформацiю на власному веб-сайтi
https://pro1 00.ua та забезпечуе iT актуальнiсть.

0 прuйняmmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB

Товариство дотримуеться вимог ст.'10 ЗУ Ns 2664-|ll по вiдношенню до свого
керiвника, учасникiв або його службових осiб, Протягом звiтного перiоду не було
фактiв виникнення конфлiкту iHTepeciB.
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Щодо даного питання, Товариство керуеться 3аконом Украi'ни кПро звернення
громадян) вiд 02.10.1996 р. Ns 393/96-ВР, яким передбачений порядок звернення
та термiни надання вiдповiдей.

й) вiOповiOносmi прuмiшень, у якuх зOiйснюеmься суб'екmом еоспоOарювання
обслуеовування клiенmiв (спожuвачiв), 1осmупносmi 0ля осiб з iнвалiOнiсmю mа
iншuх маломобiльнLtх еруп населення вiOповiOно 0о 0ержавнuх буOiвельнllх норм,
правuл i сmанOарmiв, що 0окуменmально пidmверOжуоmься фахiвцем з пчmань
mехнiчноео обсmеженiя буOiвель mа спору0, якuй мае квалiфiкацiйнuй
серmuфiкаm

Товариство дотримуеться вимог lлодо вiдповiдностi примilцень, у яких
здiйснюеться обслуговування клiентiв (споживачiв), доступностi для осiб з
iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення вiдповiдно до державних
будiвельних норм, правил i стандартiв у примiщеннях, якi розтащованi у м, Киевi.

Товариство розмiщуе iнформацiю про умови доступностi примiщення для осiб з
iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення у мiсцi, доступному для
вiзуального сприйняття клiентом (споживачем), lнформацiя розмiщена у
доступному для вiзуального сприйняття клiентом (споживачем) мiсцi бiля входу у
примiщення, де розташоване Товариство, за адресою: м. Киi'в, вул. Герцена, 10,

к) внесення суб'окmом еоспоOарювання iнформацii' про Bci cBoi' вiOокремленi
пiOрозOiлu do еduноео 0ержавноео реесmру юрuOччнuх осiб, фiзuчнчх осiб-
пiOпрuемцiв mа epoMaOcbKux формувань mа dо ,Щержавноео реосmру
фiнансовuх усmаное еidлоеid но 0о BLtMoe, усmановленuх законоdавсmвом

АТ кПРОСТО-страхування) здiйснюе свою дiяльнiсть по всiй територii'Украi'ни (за
винятком тимчасово окупованоТ АвтономноТ Республiки Крим та територi'[
проведення антитерористичноi' операцiТ). Всього вiдкрито 13 фiлiй Товариства,
Товариством внесена iнформацiя про Bci своi'вiдокремленi пiдроздiли до единого
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських
формувань та до ,Щержавного реестру фiнансових установ вiдповiдно до вимог,
встановлених роздiлом XVll Розпорядження ,ЩержавноТ KoMicil' з регулювання
ринкiв фiнансових послуг УкраТни кПро затвердження Положення про !ержавний
реестр фiнансових установ> вiд 2В.0В.2003 р. Ne 4,1.

л) внуmрiшньоео конmролю mа внуmрiшньоео ayOumy

3гiдно зi штатним розписом, у Товариствi передбачено посаду начальника вiддiлу
внутрiшнього аудиту.
Протягом 2020 року начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту займався наглядом за
поточною дiяльнiстю Товариства, перевiркою результатiв поточноl' фiнансово'l
дiяльностi, виконував iншi передбаченi законами функцiI, пов'язанi з наглядом та
контролем за дiяльнiстю Товариства.

м) облiковоi' mа реесmруючоi'сuсmемч (проерамне забезпечення mа спецiальне
mехнiчне облаOнання), якi переOбачаюmь веOення облiку операцiй з наOання
фiнансовuх послуе спожuвачам mа поOання звimносmi 0о Нацкомфiнпослуе

Для ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання
звiтностi до НБУ Товариство застосовуе програмнi продукти:

- 1С: кБухгалтерiя> версiя 7.7;
- AlC - система страхового облiку.
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1. flля подання файлiв АТ кПРОСТО страхування)) зареестроване на Вебпорталi
нБу,

2. Формуються файли згiдно з Реестром показникiв звiтностi у форматi XML,
накладаеться на файл КЕП керiвника та завантажусться файл з показниками
звiтностi в програму НБУ через Вебпортал Нацiонального банку
( https://porta l. bank.qov. ua ).

3. У разi вiдсутностi iнформацiТ для заповнення файлу до Нацiонального банку
подаеться нульовий файл (lR92 та lR93),

4. Актуарний звiт направлений до НБУ на електронну адресу zvit@bank.qov.ua. та
у паперовому виглядi каналами поштового зв'язку.

н) еоmiвковuх розрахункiв
Товариством затверджено порядок оприбуткування готiвки в Kaci i його
вiдокремлених пiдроздiлiв (внутрiшнiй трудовий розпорядок, режим роботи,
графiки змiнностi, порядок та особливостi здавання готiвковоТ виручки (готiвки) до
банку. Розроблений порядок вiдповiдае вимогам п. 12 роздiлу ll Постанови
Правлiння НБУ кПро затвердження Положення про ведення касових операцiй у
нацiональнiй валютi в YKpaTHi> вiд 29.12,2017 р. Nэ 'l48 (далi - Постанова N0 '14В).

о) зберiаання ерошовuх кошmiв i 1окуменmiв mа наявносmi неабхidнuх засобiв
безпекu (зокрема сейфu dля зберiеання ероtловuх кошmiв, охоронну
сuеналiзацiю mа/або еidловid ну охорону)

3берiгання грошових коштiв i документiв забезпечено необхiдними засобами
безпеки (зокрема наявнi сейфи для зберiгання грошових кощтiв, охоронна
сигналiзацiя та охорона), вiдповiдно до Постанови Ns '148.

п) рвкрummя iнформацii' щоOо поряOку формування сmаmуmноео капimалу
(iсmорiя похоOження кош miв)

Станом на 31J22020 р, зареестрований капiтал Товариства складаеться з

840 000 акцiй номiнальною вартiстю 9В гривень за акцiю. Bci акцi'l мають piBHi

права при голосуваннi й розподiлi прибутку мiж акцiонерами. Статутний капiтал
сформовано повнiстю виключно грошовими коштами,

!ля формування зареестрованого Статутного капiталу засновниками Товариства
не залучались векселi, cTpaxoBi резерви, кредитнi кошти, кошти, одержанi в позику
та пiд заставу, бюджетнi кошти, а також нематерiальнi активи,

Частка державного майна в Статутному капiталi Товариства вiдсутня,
Його розмiр в облiкових регiстрах вiдповiдае даним установчих документiв та
законодавству.
Статутний капiтал сплачений на пiдставi наступних документiв:

www,hlb.com.ua

010,1 1, YKpai'Ha, м. Ки't'в, вул. Гусовського, 11l1 1, оф. 3
Т: +3В 044 291 30 10 +ЗВ 044 291 З0 12
М: +ЗВ 067 465 59 96 +3В 067 466 17 77 Е: office@hlb.com.ua
l1Lt] Ukrаiпе iS а mеmЬеr of 1-1Lt] lnternational, the global advisory and accounting network

Назва документа Номер Дата
складання

Сума,
дол. США Сума, грн.

1 2 3 4

Платtжне доручення 550 21.03.1997 р. 46 000
меморiальний ордер 21 0,1 .04. 1 997 р. 307 420 563 500
Акт приймання передачi основних засобiв 29 05,1997 р 460 000
платiжне дорvчення 1 053 16.04.199В р 70 500
платiжне дорvчення 01 Z69 06,0Z.199B р, 10 000
Дивiденди, спрямованi на збiльLлення статутного
капiтаrlv ( П ро rokolt загаJlьних зборiв акцiонерjв)

1 21 0З.2000 р. 2 200 000
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Назва документа Номер !ата
складання

Сума,
дол. США Сума, грн.

1 2 3 4 5

Акт приймання передачi основних засобiв 01.04.2001 р. 1 767 2вб
платiжне дорччення 23,01.2003 р 203 224 1 0в4 157
платiжне доручення 123в 10.02.2003 р, 244 000
платiжне дорvчення 1 64в 1В,02.2004 р, 242 557
Платiжне доручення 7 10.1 1.2004 р. 180 000
Платiжне доручення 8 26,11.2004 р, 2в0 000
гlлатiжне l1орvчення о 29 .1 1 .2004 р, 17000
платiжне дорvчення 11 02.12.2004 р, 3/7 000
платiжне дорvчення 12 2В,12.2,004 р, 1 90 000
платiжне дорvчення 7 17 ,0l .2007 р зt] 000
платiжне дорччення 4 '1З 10.200В р 7з0 600
Платiжне доручення 192 1З.10.2008 р 555 700
Платiжне дорVчення 1

,1 7.10.2008 р, 5 з55 900
платiжне дорччення 4 22,10.200В р, з в95 200
платiжне дорvчення 6 29,10.200В р, 1 632 600
платiжне дорччення 205 29,10.200В р, 4 060 000
платiжне дорvчення 2 26,0З 2010 р. 40 000 000
платiжне дорччення 24,10.2013 р. 2 502 189 20 000 000

Всього: 84 000 000

На пiдставi розподiльчого балансу вiд 16,04.2014 р., було здiйснено видiл
АТ кАЛБЕ-ГРУПD з АТ кПРОСТО-страхуванняD, внаслiдок чого статутний капiтал
АТ (ПРОСТО-страхування> було зменшено з В4 000 000,00 грн. до
82 320 000,00 грн., номiнальна BapTicTb акцiТ АТ (ПРОСТО-страхування)
зменшилася з 100 грн. до 98 грн.

р) рфкрummя 0жерела похоОження склаdовuх часmuн власноео капimалу
(капimал у 0ооцiнках, BHecK.l dо dоdаmковоео капimалу)

Структура капiталу Товариства включае: акцiонерний капiтал, додатковий капiтал,
який складаеться з дисконту за розрахунками перед акцiонером ДП KPECO-|HTep>
за будiвлю по вул. Герцена,10 та дисконту за розрахунками перед акцiонером
ДП KPECO-1HTep> за безвiдсоткову фiнансову допомогу, капiтал у дооцiнках
HepyxoMocTi, iншi резерви Й нерозподiлениЙ прибуток.

Резервний капiтал сформований за рахунок нерозподiленого прибутку за
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Капiтал у дооцiнках HepyxoмocTi збiльшено на суму дооцiнки нерухомого майна
Товариства. Станом на 31,12.2020 р. будiвлi, якi належать Товариству, та
використовуються як офiснi примiщення були переоцiненi до Тх ринковоТ BapTocTi
згiдно зi звiтом незалежного оцiнювача.
Протягом 2020 року дивiденди не виплачувались.
3а результатами 2020 року чистий прибуток склав 44 995 тис. грн.

с) рвкрummя iнформацii' з урахуванням вuмоеu МiжнароOнuх сmанdарmiв
фiнансовоi' звimносmi BiOHocHo меmоOiв оцiнкч справеdлчвоi' варmосmi
aKmugiB фiнансовuх компанiй

Розкриття iнформацiТ про передбачувану справедливу BapтicTb здiйснюеться
вiдповiдно до вимог МСФ3 13 кОцiнка справедливоТ BapTocтi), МСФЗ 7 кФiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацi'[D та МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнка). Справедлива BapTicTb визначаеться як сума, за яку фiнансовий
iHcTpyMeHT, актив може бути придбаний при здiйсненнi операцi't мiж добре
обiзнаними, зацiкавленими, незалежними один вiд одного сторонами, KpiM
випадкiв примусоtsого або лiквiдацiйного продажу. Представленi оцiнки можуть не
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вiдображати суми, якi Компанiя змогла б отримати при фактичнiй реалiзацii'
наявного у неТ пакета тих чи iнших фiнансових iHcTpyMeHTiB.

lнформацiя про справедливу BapTicTb фiнансових ,активiв та зобов'язань у
порiвняннi з вiдповiдною балансовою вартiстю, вiдображенiй у звiтi про
фiнансовий стан КомпанiТ, представлена наступним чином:

(тис. грн. ) 31 грчдня 2020 р. 31 грчдня 2019 р.
Балансова Справедлива Балансова Справедлива
BapTicTb BapTicTb BapTicTb BapTicTb

Поточнi фiнансовi iнвестицi't
(рядок 1 160 Балансу)
Грошовi кошти та i'x еквiваленти
(рядок 1165 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(рядок 1615 Балансу)
Поточна заборгованiсть з оплати
працi (рядок 1630 Балансу)
Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками
за одержаними авансами (рядок
16З5 Балансу)
Поточна кредиторська
заборгованiсть за страховою
дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу)
lншi поточнi зобов'язання
(рядок 1690 Балансч)

245 571

33 1в5

1 739

117

6 196

6 040

97в

245 571

33 1в5

1 739

117

6 196

6 040

97в

124 004

95 ззб

2 705

в

4 з60

5 667

2 155

124 004

95 ззб

2 705

в

4 з60

5 667

2 155

При визначеннi справедливоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB _ Компанiя
використовуе методики оцiнки, якi зазвичай застосовуються учасниками ринку та
/рунтуються на припущеннi, що суми залишкiв фiнансових iHcTpyMeHTiB е

результатом операцiй, здiйснених при звичайних ринкових умовах.
KpiM того, аудцторами розглянуто дотримання Товариством вимог зад9нодавства
щодо:

а) вiOповiOносmi полimuкu пересmрахування, в m,ч. прuйняmmя рuзuкiв у
пересmрахування лчше з mux еudiе 0обровiльноео i обов'язковоео
сmрахування, на зOiЙснення якuх оmрuмана лiцеffiiя, mа уклаOення )oeoBopiB
пересmрахування iз сmраховuкамu (пересmраховuкамu) нерфuOенmамu у
вiOповiOносmi 0о ПоряOку mа вuмое щоOо зOiйснення пересmрахування у
сmраховuка (пересmраховuка) нерезu)енmа, заmверOженоео Посmановою
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 04,02.2004 р, Ns 124

Товариство передае страховий ризик для того, щоб знизити ризик збиткiв з
андерайтингу за рiзними договорами перестрахування, якi покривають ризики як
окремих договорiв, так i портфеля договорiв, L{i договори перестрахування
розподiляють ризик мiж перестраховиком i перестрахувальником i мiнiмiзують
розмiр збиткiв. Величина кожного утримуваного Товариством ризику залежить вiд
оцiнки Товариством конкретного ризику,
Рейтинг фiнансовоТ надiйностi (стiйкостi) перестраховикiв вiдповiдае п. 2 та п. 3
Розпорядження НацiональноТ KoMiciT, шо здiйснюе державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг кПро затвердження вимог до рейтингiв фiнансовоi'
надiйностi (стiйкостi) страховикiв та перестраховикiв-нерезидентiв та порядку Тх

пiдтвердження та визнання такими, lло втратили чиннiсть, деяких розпоряджень
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державноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг Укра'tни> вiд
11,07.2013 р. Np 2262. 3 метою забезпечення платоспроможностi, надiйностi,
безпечностi, диверсифiкованостi розмiщення страхових резервiв Товариством
виконуються операцii' з перестрахування. Партнерами Товариства в операцiях з
перестрахування е cBiToBi лiдери в галузi страхування та перестрахування, якi
мають достатнiй нормативний рейтинг фiнансовоТ надiйностi та стiйкостi.

б) зOiйснення обов'язковоео сmрахування вuключно за умовu dоmрuмання
вu\Наченuх законоOавсmвом поряdкiв i правчл проееdення обов'язковоео
сmрахування

Товариство дотримуеться вимог наступного законодавства та нормативних aKTiB з
обов'язкового страхування :

1, Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчо't (KpiM тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з,Щержавного бюджету
УкраТни) та сiльськоТ пожежноТ охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд) забезпечуеться Товариством вiдповiдно до норм Постанови
КМУ кПро затвердження Положення про порядок i умови обов'язкового
особистого страхування працiвникiв вiдомчоТ та мiсцевоi' пожежно't охорони i

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)> вiд 03.04.1995 р. Ns 232.
2. Обов'язкове страхування цивiльноТ вiдповiдальностi оператора ядерноi'

установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного
iнциденту здiйснюоться Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ uПро
обов'язкове страхування цивiльноi' вiдповiдальностi за ядерну шкоду) вiд
23,06.2003 р. N0 953.

3. Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв здiйснюеться Товариством вiдповiдно до норм
Постанови КМУ кПро затвердження Порядку i правил проведення
обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час
перевезення небезпечних вантажiв> вiд 01.06.2002 р. No 73З.

4, Обов'язкове страхування цивiльноТ вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
об'ектах пiдвищеноl' небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'екти
та об'окти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру здiйснюеться
Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ кПро затвердження Порядку i

правил проведення обов'язкового страхування цивiльноi' вiдповiдальностi
суб'ектiв господарювання за щкоду, яка може бути заподiяна пожежами та
аварiями на об'ектах пiдвищеноl небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'екти та об'екти, господарська дiяльнiсть на яких
може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного
характеру> вiд 16.11.2002 р. Ne ,1788.

5. Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
здiйснюеться Товариством вiдповiдно до Постанови Кl\/У uПро затвердження
Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi> вiд 14.0В.1996 р. Ns g59,

6. Обов'язкове страхування спортсменiв виlлих категорiй здiйснюеться
вiдповiдно до норм Постанови КМУ кПро затвердження Порядку та умов
обов'язкового державного страхування спортсменiв вищих категорiй>) вiд
31.05.1995 р, Ns 37В,

www.hlb.com,ua

010,1 1, YKpai'Ha, м. Ки't'в, вул, Гуссlвського,'l 1/1 
,1 

, оф.3
т: +38 044 291 з0 10 +3в 044 291 30 12
М: +3В 067 465 59 96 +3В 067 466 17 77 Е: offico@)hlb,com,ua
l]LB Ukraine is а mеmЬеr of l]t_t] lпtегпаtiопаl, the global advisory and account]ng пеtWоrk 15



7, Обов'язкове страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв здiйснюеться вiдповiдно до норм 3акону
УкраТни кПро обов'язкове страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв> вiд 01.07.2004 р. Na 1961-1V.

8. Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового
3нищення, випадкового пошкодження або псування здiйснюеться вiдповiдно
до норм Постанови КМУ кПро затвердження Порядку i правил обов'язкового
страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знишення,
випадкового пошкодження або псування> вiд 06.04.201'l р. Nя 35В.

9, Обов'язкове страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi приватного
HoTapiyca здiйснюеться вiдповiдно до норм Постанови КМУ uПро
3атвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування
цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi приватного HoTapiyca> вiд ,l9,08.2015 

р,
Ns 624,

в) веOення персонiфiкованоео (iнOuвiOуальноео) облiку dоеоварiв сmрахування
жummя (у вuпаOку наявносmi у cmpaxoBuKa лiцензii'на сmрахування жчmmя)

Товариство не здiйснюе дiяльностi зi страхування життя.

е) належноео mа повноео формування mа облiку рферву заявленuх, але не
вuплаченuх збumкiв (0ля сmраховuка, якuй зOiйснюо вudu сmрахування iHtai,
нiж сmрахування жummя) або резерву належнLJх вuплаm сmраховuх сум (dля
сmраховuка, якчй зOiйснюе сmрахування жummя)

3агальний розмiр резерву заявлених але не виплачених збиткiв дорiвнюе cyMi
резервiв заявлених але не виплачених збиткiв, розрахованих окремо за кожним
видом страхування.
Резерв заявлених але не виплачених збиткiв визначаоться у розмiрi середнього
збитку за видом страхування, або за подiбними страховими випадками в розрiзi
видiв страхування або страхових ризикiв, а пiсля отримання орiентовних даних
щодо розмiру збитку, пiдтверджених документально, резерв формуеться з
використанням таких орiентовних даних та з урахуванням затверджених процедур
страховика щодо формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв.

Резерв заявлених але не виплачених збиткiв визначаеться у розмiрi cTpaxoBoi'
суми за вирахуванням франшизи (або суми страховоТ виплати, визначено'[ згiдно з

умовами договору страхування) у разi викрадення застрахованого майна, або
повноТ конструктивноТ загибелi майна, або у разi вiдсутностi орiентовних даних та
неможливостi здiйснення розрахунку розмiру середнього збитку.

Пiсля отримання додатковоТ iнформацiТ про розмiр збитку, розмiр резерву
заявлених але не виплачених збиткiв може бути переглянутий,

d) Товариство мас лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльно-правовоi'
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, тому:
- е членом Моторного (транспортного) страхового бюро, а також учасником

угоди про пряме врегулювання збиткiв вiд 25.03.2016 р.;- веде облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та
страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому порядку;

- дотримуоться умов забезпечення платоспроможностi страховика, а також
на будь-яку дату пiсля отримання лiцензiТ мае перевиlцення фактичного
запасу платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв,
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але не менше 1 млн, евро за офiцiйним курсом валют на дату розрахунку
зазначених показникiв;

- забезпечуе мохсtивiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових
випадкiв) на всiй територii'Укра'[ни, а саме забезпечуе прийняття та облiк
повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за
номером безоплатноТ багатоканальноТ телефонноТ лiнiТ страховика про Тх

учасникiв та обставини з метою фiксацiТ повiдомлення i надання
учасникам дорожньо-транспортних пригод iнформацiТ про порядок
урегулювання збиткiв та вжиття страховиком необхiдних заходiв,

е) Товариство мае лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльно'[
вiдповiдальностi оператора ядерноТ установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту. е членом Ядерного страхового
пулу,

Товариство формуе та веде облiк страхових резервiв;
- резерву незароблених премiй;
- резерву заявлених, але не виплачених збиткiв;
- резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
- резерв коливань збитковостi;
- резерв катастроф.

Товариство укладае договори перестрахування iз страховиками-нерезидентами за
умови членства цих страховикiв-нерезидентiв у вiдповiдних iноземних ядерних
страхових пулах, Формуе, веде розрахунок та облiк частки перестраховикiв у
резервi незароблених премiй.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого о цей звiт незалежного
аудитора, е Канана Свiтлана lBaHiBHa.

Ключовий партнер з аудиту Канана Свiтлана lBaHiBHa

тов кЕЙч Ел Б1 юкрЕЙн)
YKpai'Ha, м. Ки'iв, вул. Гусовського, 11l11, офid
Номер реестрацii' в PeecTpi суб'октiв аудиторськоi'дiяльностi - 02В3

к30> березня2021 р.
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