
Консолідований звіт про управління  

Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Еталон» 

  

 

до консолідованої фінансової звітності ПрАТ «СК «Еталон» 

за рік,  що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

 

ПрАТ «СК «Еталон» є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України у формi акцiонерного товариства, 

зареєстрованою Печерською районною державною адмiнiстрацiєю 15 листопада 2001 року та включеною в державний реєстр пiдприємств, 
органiзацiй та установ 17 грудня 2004 року № 1 070 120 0000 004410. Присвоєно iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв №20080515.  

Зареєстроване фiнансовою установою за реєстрацiйним номером 11100806 (Свiдоцтво СТ № 119 вiд 30.07.2009).З 18 грудня 2001 р. за номером 
27655 взято на облiк в ДПI у Шевченкiвському районi ГУ ДФС у м.Києвi, iдентифiкацiйний код ДПI - 39561761. 

Скорочене найменування Товариства -  ПрАТ "СК "Еталон", СК "Еталон". 

ПрАТ «СК «Еталон» є  правонаступником: 
          Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПУСК", iдентифiкацiйний код 32664836, зареєстрованого Печерською 

районною у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 07.10.2003 року,  

          Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон", iдентифiкацiйний код 20080515, зареєстрованого Печерською районною 
у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 25.06.2002 року,  

           Закритого акцiонерного товариства "Українська поштово-страхова компанiя", iдентифiкацiйний код 20080515, зареєстрованого 

Печерською районною у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 15.11.2001 року. 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством. 

Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування, страхове посередництво, допоміжні послуги зі 
страхування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

 

Органами управління Товариства є:  
1. Загальні збори акціонерів. 

Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають 

право на таку участь, або їх представники.  
2. Наглядова (Спостережна) рада.   

Наглядова (Спостережна) рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та 

регулює діяльність виконавчого органу.  
3. Правління.  

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової 
(Спостережної) ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій (Спостережній) раді, організовує виконання їх рішень. 

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правління та законом.  

4. Ревізійна комісія.  
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  Загальні збори обирають Ревізійну комісію (ревізора). Ревізійна 

комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 

У разі зміни законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Товариства, в тому числі зміни назви органу, його складу та 
компетенції, склад діючих органів продовжує роботу до моменту обрання нових органів управління. 

 

ПрАТ «СК «Еталон» є материнським підприємством Групи, яка включає: 

Найменування дочірніх 

Товариств 

Код 

ЄДРПОУ 

Дата 

отримання 

контролю. 

Частка в 

Статутному 

капіталі % 

Вид діяльності Місцезнаходження 

ТОВ «ПОДОРОЖІ І 

ТУРИЗМ» 

42902263 22.03.2019 99,9 79.12 Діяльність 

туристичних 

операторів 

(основний) 

Україна, 01133, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА  

КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Б, 

офіс 2 

ТОВ «Агенція 

супроводження 

ткристичного та 

страхового бізнесу» 

42902373 22.03.2019 99,98 79.90 Надання інших 

послуг бронювання 

та пов'язана з цим 

діяльність 

(основний) 

Україна, 03057, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, 

будинок 33-Б, 2 ПІД'ЇЗД 

 

Місія Групи – змінюватись та ініціювати позитивні зміни в країні, бути компанією першого вибору, емоційно близьким кожному 
українцю.  

Стратегічна мета – бути прибутковим, комерційно орієнтованою Групою з високою стійкістю бізнесу, лідером у частині інновацій та 

задоволення клієнтських потреб. 
Корпоративними цінностями Групи є: 

- Людина  

Ми прагнемо стати компанією номер один для клієнтів і співробітників. Наша команда – рушійна сила позитивних змін. Кожен член 
команди отримує гідні умови для ефективної роботи, навчання та розвитку. Наші клієнти – це партнери, які нам довіряють. Для них ми 

створюємо якісні сучасні продукти та сервіси. Ми будуємо безбар’єрне середовище, в якому кожен почуватиметься комфортно. 



- Розвиток  
Ми віримо, що розвиток кожного з нас є запорукою успіху всієї Групи. Ми впевнені, що розвиток Групи – це вагомий вклад у 

побудову успішної держави. Ми заохочуємо ініціативу на всіх рівнях управління, впроваджуємо новації та прагнемо відповідати очікуванням 

клієнтів у всьому – від продуктів і технологій до якості сервісу та комунікацій. 

- Прозорість 

  Ми працюємо чесно та прозоро. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів, нормативно-правових актів 

Національного банку України та чинного законодавства України. Ми цінуємо порядність і прагнемо завжди виправдовувати довіру клієнтів, 
співробітників, партнерів та акціонера, учасників. 

 

2. Макроекономічне середовище та перспективи подальшого розвитку  

 

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського 

пiвострова. У 2020 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з 
подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними 

негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових 

цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через 
територiю Росiйської Федерацiї. 

  Крiм цього, на початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися новий коронавiрус (COVID19), що призвело до того, що 

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я ("ВООЗ") у березнi 2020 року оголосила про початок пандемiї. Заходи, якi вживають багато країн для 
стримування поширення COVID-19, призводять до значних операцiйних складнощiв для багатьох компанiй i завдають iстотного впливу на 

свiтовi фiнансовi ринки. Оскiльки ситуацiя швидко розвивалась, COVID-19 iстотно вплинув на дiяльнiсть багатьох компанiй у рiзних секторах 

економiки, включно, але не обмежуючись, порушенням операцiйної дiяльностi у результатi призупинення або закриття виробництва, 
порушенням ланцюгiв постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фiнансування. Окрiм того, Група 

зiштовхнулася з iще бiльшим впливом COVID-19 у результатi його негативного впливу на глобальну економiку та основнi фiнансовi ринки. 

Iстотнiсть впливу COVID-19 на операцiйну дiяльнiсть Групи великою мiрою залежить вiд тривалостi та поширення впливу вiрусу на свiтову та 
українську економiку.  

 На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням 

реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. 
Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi 

приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2020 

роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнi iнвестицiї оминали 
Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок 

промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних 

ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту 
нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового 

конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує 

жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Групу 
зокрема. 

Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу. 
Вiдповiдно Постанови КМУ вiд 11.03.2020 року № 2011 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" страхова дiяльнiсть виключена з перелiку заборон на проведення дiяльностi пiд час 

карантину.  Група в свою чергу  вживала всiх необхiдних заходiв для надання клiєнтам якiсних i своєчасних послуг. 
Подальший економiчний розвиток Групи значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а 

також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Уряд України приймає ряд заходiв, направлених на вирiшення 

даних питань, проте реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної системи, не завершенi. У найближчий час Група 
буде продовжувати залежати вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. Група не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на  

фiнансовий  сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Групи.  
Можливi фактори ризику, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть Групи, пов'язанi з нестабiльнiстю законодавчої бази, 

можливих змiн в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави, можливiстю погiршення економiчної та соцiально-полiтичної ситуацiї 
в Українi, що приведе до зниження платоспроможностi населення, ПрАТ «СК «Еталон»  впевнено, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку 

 

3. Основні продукти та послуги 

 

Основним видом дiяльностi - є iншi види страхування, крiм страхування життя. Крiм того, ПрАТ «СК «Еталон» має право 
здiйснювати наступнi види дiяльностi: перестрахування, оцiнювання ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв, iнша 

допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення.  

ПрАТ «СК «Еталон»  є асоцiйованим членом Моторно-транспортного страхового бюро України. 

Станом на 31.12.2020 року ПрАТ «СК «Еталон»  має 26 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового та 

добровiльного страхування, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з 

безстроковим термiном дiї. 
ПрАТ «СК «Еталон»   пропонує клієнтам широкий спект страхових послуг: 

 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 

 Страхування здоров'я на випадок хвороби 

 Страхування залізничного транспорту 

 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

 Страхування повітряного транспорту 

 Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) 

 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 



 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

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

 Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

 Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

 Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 

 Страхування фінансових ризиків 

 Страхування медичних витрат 

 Страхування від нещасних випадків 

 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 

бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 

 Авіаційне страхування цивільної авіації 

 Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) 

 Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту 

 Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 

об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 

призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

 Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів 

 Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за 

шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 

 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 

 Страхування сільськогосподарської продукції 

 Страхування відповідальності приватного нотаріуса 

 

4. Аналіз результатів діяльності  

 

Враховуючи умови, викликані пандемією COVID19 в 2020 року, ПАТ «СК «Еталон» продовжувала працювати і виконувати свої 
обов'язки перед партнерами та страхувальниками в повному обсязі, тому, підводячи підсумки за минулий рік, спостерігаємо такі показники 

діяльності:  

- загальна кількість укладених договорів страхування становить 299 313, серед яких:  
103 039 з добровільних та 196 274 з обов'язкових видів страхування.   

- обсяг страхових платежів, зібраних за 2020 рік, складає: 

 248 296 тис. грн., серед яких: 134 542 тис. грн. за добровільними та 113 754 тис. грн. за обов'язковими видами страхування.  
- загальна сума страхових премій, збільшилася більш ніж на 21% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. та становить понад 110 млн. 

грн. 

- обсяг сплачених страхових виплат/відшкодувань збільшився на 22% порівняно з минулорічним показником та становить 105 324 тис. 
грн., серед яких 59 325 тис. грн. за добровільними та 45 999 тис. грн. за обов'язковими видами страхування. 

 

      за обов'язковими видами страхування:  
- обсяг страхових премій за обов'язковими видами страхування загалом збільшився майже на 30% порівняно з відповідним показником 

за 2019 р., та становить 113 754 тис. грн. Позитивна динаміка відбулася за рахунок збільшення перш за все зборів з обов'язкового 

страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів (в 2020 р. було зібрано на 25 млн. грн. більше порівняно з 
2019 р.). Серед інших обов’язкових видів, за якими спостерігаємо зростання обсягу платежів є: відповідальність власників зброї (на 77 

тис грн), відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (на 114 тис. грн.). 
 

за добровільними видами страхування: 

- порівняно з минулорічним показником спостерігаємо суттєвий приріст платежів зі страхування здоров'я на випадок хвороби (на 567 
тис. грн.) та з медичного страхування (на 313 тис. грн.), що пояснюється швидким реагуванням на потреби ринку та запровадженням 

нових програм страхування.  

- в 2020 р. відбулося збільшення страхових платежів з автотранспортних ризиків (КАСКО майже на 190%, ДСЦПВВНТЗ на 105%).  

Враховуючи умови, викликані COVID19, в 2020 році майже на 43% скоротилися надходження зі страхування подорожуючих за кордон. 
Негативну динаміку можна також побачити, аналізуючи показники страхових платежів зі страхування майна (зниження майже в 2 рази) та зі 

страхування відповідальності (зниження в 3 рази).  

Впродовж всього звітного періоду ПрАТ «СК Еталон» продовжувала забезпечувати надійний страховий захист для своїх клієнтів, виконувала 

свої обов'язки перед партнерами своєчасно та в повному об'ємі, а також використовувала та примножувала свій теоретичний та практичний 
досвід в сфері фінансових послуг, а саме:   

- Внаслідок пандемії COVID19 ПрАТ «СК «Еталон»  швидко адаптувалася до незвичного режиму частково віддаленої роботи в 
максимально доступному для клієнтів онлайн форматі. 



- З метою задоволення вимог страхового ринку було запроваджено Програми страхування «КоронаВірус» та «КоронаВірус-в’їзд». 
Станом на кінець 2020 р. за цими Програмами було укладено більш ніж 2700 договорів страхування, загальний обсяг платежів 

становив 570 тис грн.  

- Розширено страхове покриття при страхуванні подорожуючих, а саме запроваджено відшкодування витрат страхувальника, 

пов’язаних з лікуванням Covid-19. 

- Розпочато співпрацю з мультиагентом) з продажів електронних полісів з обов'язкового та добровільного страхування ЦПВВНЗТ. 

- Поступове збільшення частки електронних полісів з ОСЦПВВНТЗ до 25% (грудень 2020 р.). Для порівняння в січні 2020 р. ця частка 
становила 10% від загального обсягу полісів. 

- Розпочато впровадження в Компанії інформаційно-телекомунікаційної системи InCore для введення договорів страхування, в тому 

числі що й призвело до збільшення частки електронних полісів. 
- ПрАТ «СК «Еталон» отримала акредитацію в Міністерстві закордонних справ Республіки Польша. 

- Розроблено та запроваджено нові Програми страхування, зокрема: професійної відповідальності інженера-проектувальника, 

страхування відповідальності при роботах підвищеної небезпеки та експлуатації машин підвищеної небезпеки, відповідальності 
аудиторських компаній. 

 

Структура виплат за видами страхування (2020 рік): 
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Загалом обсяг страхових виплат за 2020 рік становить 105 324 тис. грн., що на 18 969,6 тис. грн. (на 22%) більше ніж у 2019 році. При цьому 

обсяг виплат за добровільними видами страхування збільшився на 15 371,1 тис. грн., а за обов’язковими – на 3 598,4 тис. грн. 

 

5. Завдання та політика щодо управління ризиками 

 

Керiвництво Групи визнає, що дiяльнiсть Групи пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi 
може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно 

передбачити неможливо. Управлiння ризиками Керiвництвом Групи здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної 

оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.  
Управлiння страховим (андерайтинговим) ризиком  

Група укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв. Контракт, який наражає 

Групу на фiнансовий ризик без значного страхового ризику, не є страховим контрактом. Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо 
страховий випадок може змусити Групу здiйснити значнi додатковi виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує 

комерцiйної сутностi. Якщо значнi додатковi виплати пiдлягали б здiйсненню за сценарiєм, який має комерцiйну сутнiсть, умова, наведена вище, 

може виконуватися, навiть якщо страховий випадок є надзвичайно маловiрогiдним або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з урахуванням 
ймовiрностi) теперiшня вартiсть можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою очiкуваної теперiшньої вартостi всiх залишкових 

контрактних грошових потокiв. В якостi загальної полiтики Група визнає значним страховим ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi 

вiдшкодування у разi настання страхового випадку, що на 10% перевищує суму виплат в разi ненастання страхового випадку. Додатковi виплати, 
описанi вище, стосуються сум, якi перевищують суми, що пiдлягали б сплатi, якби жодного страхового випадку не вiдбулося (за винятком 

сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi).  

 Такi додатковi суми включають витрати, пов'язанi з врегулюванням та оцiнкою страхових виплат, але не стосуються: 
втрати можливостi стягувати з власника страхового полiсу винагороду за майбутнi послуги.  

вiдмови вiд стягнення в разi смертi зборiв, якi вимагалися б при анулюваннi контракту чи його достроковому припиненнi.  

платежу, залежного вiд подiї, яка не наражає власника контракту на значний збиток. 
Фiнансовий ризик- ризик можливої майбутньої змiни однiєї або кiлькох визначених ставок вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, 

цiни на споживчi товари, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або iншої 

змiнної величини, за умови, що у випадку нефiнансової змiнної величини, ця змiнна не є характерною для сторони контракту. 
Управлiння фiнансовими ризиками лежить в основi страхової дiяльностi i є iстотним елементом операцiйної дiяльностi Групи. 

Ринковий ризик, що включає в себе цiновий ризик, ризик змiни процентних ставок i валютний ризик, а також кредитний ризик i ризик 

лiквiдностi є основними фiнансовими ризиками, з якими зустрiчається Групою в процесi здiйснення своєї дiяльностi.  
Полiтика Керiвництва по управлiнню ризиками нацiлена на визначення, аналiз i управлiння ризиками, пiд якi пiдпадає Група, на 

встановлення лiмiтiв ризикiв i вiдповiдних контролiв, а також на постiйну оцiнку рiвня ризикiв i їх вiдповiдностi встановленим лiмiтам. Полiтика 

й процедури по управлiнню ризиками переглядаються на регулярнiй основi з метою вiдображення змiн ринкової ситуацiї, пропонованих 



продуктiв i послуг кращої практики, що з'являється. Керiвництво вiдповiдає за належне функцiонування системи контролю по управлiнню 
ризиками, за управлiння ключовими ризиками й схвалення полiтик i процедур по управлiнню ризиками, а також за схвалення великих угод. 

Основою управлiння фiнансовими ризиками є встановлення лiмiтiв ризику й контроль над дотриманням цих лiмiтiв.  

 

6. Схильність Групи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться 
внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий 

ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Група наражатиметься 

на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд 

того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на 
всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. 

Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Група використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi 

фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться 

внаслiдок змiн валютних курсiв. Валютнi ризики у Групі виникають у незначнiй мiрi, оскiльки постачання послуг здiйснюється у нацiональнiй 

валютi,  частка фiнансових зобов'язань, номiнованими в iноземнiй валютi, є незначною, виплати по страховим вiдшкодуванням по договорам 
страхування медичних витрат, укладених подорожуючими за кордон, здiйснюються у короткi термiни та не є значними для Група. Для 

мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Група вiдслiдковує частку фiнансових iнструментiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у 

загальному обсязi активiв. Група не проводило операцiй з метою хеджування валютних ризикiв. 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Групи усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це 

впливатиме як на доходи Групи, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями 
вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйномусередовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Групи контролює 

часткуактивiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковоюставкою. Керiвництво Групи здiйснює 

монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їхмаксимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Група має 
намiрпозбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом 

оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок навартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Група матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що 
погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Група здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом 

ретельного монiторингу запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв внаслiдок 

повсякденної дiяльностi та зберiгає значну частину страхових резервiв в лiквiдних активах. Керiвництво щотижнево розглядає прогнози 
грошових потокiв Групи. Управлiння потребами лiквiдностi Групи здiйснюється на щоденнiй основi за допомогою як короткострокових, так i 

довгострокових прогнозiв. Група аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, 

атакож прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Керiвництво вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки 
достатнi для фiнансування поточних операцiй Групи. 

Кредитний ризик (Ризик дефолту контрагента) - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 

дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої 
сторони. Цей ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська 

заборгованiсть.Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Керiвництвом Групи є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого 

використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Група 
проводить жорсткий вiдбiр контрагентi та працює тiльки з тими, що мають належну кредитну iсторiю або дотримуються спiвпрацi на умовах 

попередньої оплати, належнi рейтинги фiнансової надiйностi. Група використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:  

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом;  
" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;  

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх 
п'яти рокiв.  

В 2020 роцi в Групі не вiдбулось прострочення фiнансових активiв, застава пiд кредити ненадавалась, кредити не отримувались. 
 

7. Корпоративне управління: 

У своїй дiяльностi Група керується власним кодексом корпоративного управлiння. Будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння, як 
то фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб не застосовується.  

Група застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi 

норми та принципи корпоративного управлiння. 
У звiтному роцi ПрАТ «СК Еталон»  були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв в порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про 

акцiонернi товариства". Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером не 

застосовуються положення статей 33-48 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 

Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 цього Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються 

акцiонером одноосiбно. 

Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. 
На зборах присутнiй акцiонер, що володiє 100% статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон" - 77 000 

000,00 гривень (77 000 000 голосуючих акцiй).  

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв станом на 03 червня 2020, якi мають право на участь у загальних зборах: 1 особа. 
Згiдно перелiку акцiонерiв єдиним акцiонером Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон" є СП Iнвестментс, ЛЛС (SP 

Investments, LLC) (компанiї, що створена та дiє за законодавством штату Вайомiнг, реєстрацiйний номер 2018-000827917, адреса реєстрацiї: 

83001, штат Вайомiнг м. Джексон, Бродвей авеню 610, апартаменти 201. 
Річні загальні збори учасників Товариста «Подорожі і туризм» та Товариства «Агенція супроводження туристичного та страхового бізнесу» 

були проведені в 2020 році у відповідності до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. 

Наглядова рада ПрАТ «СК Еталон»  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної цим 
Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Персональний склад наглядової ради станом на 

31.12.2020 року: Нiколас Ентонi Пiацца. 

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або 
незалежнi директори,  простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з 



цього питання акцiй. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.  
Особи, обранi  членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Повноваження члена наглядової ради 

дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження 

вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання ПрАТ «СК 

«Еталон» письмового повiдомлення вiд акцiонера  (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.  Член наглядової ради 

не може бути одночасно членом правлiння Товариства та/або членом ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Функцiональнi обов'язки члена наглядової ради  
-керує та органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи;  

- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 

- вiдкриває Загальнi збори;  
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  

- видає обов'язковi для виконання всiма членами Наглядової ради, Правлiнням та працiвниками Товариства розпорядження з питань, що 

належать до його компетенцiї;  
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує 

дiяльнiсть, зв'язки мiж Наглядовою радою та з iншими органами i посадовими особами Товариства;  

- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;  
- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради спрямованi на досягнення мети Товариства. 

Наглядовою Радою Товариства  в 2020 роцi проведено ряд засiдань, на яких зокрема прийнятi рiшення про: 

- затвердження Положення про облiкову полiтику Товариства в новiй редакцiї; 
- призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства;  

- надання повноважень Головi Правлiння Товариства на пiдписання господарських договорiв вiд iменi Товариства; 

- затвердження Положення про конфiденцiйну iнформацiю Товариства; 
- змiни в персональному складi Аудиторського комiтету Товариства; 

- змiни внутрiшнiх пiдходiв i полiтики щодо диверсифiкацiї активiв Товариства. 

У складі наглядової ради  ПрАТ СК «Еталон» створено комітет з питань аудиту. Комiтет з питань аудиту проводив засiдання для 
визначення переможця конкурсу щодо обрання аудитора. 

Правління станом на 31 грудня 2019 року діє в такому складі: Голова Правлiння Кравченко Олег Олександрович, Заступник Голови 

Правлiння з фiнансових питань Осiнська Юлiя Анатолiївна, 
Член Правлiння Ложкiн Дмитро Юрiйович. 

Протягом звiтного перiоду проведено ряд засiдань Правлiння ПрАТ "СК  "Еталон". Всi прийнятi на них рiшення  стосуються  

регулювання операцiйної дiяльностi Товариства. Рiшеннями внесенi змiни в методологiю органiзацiї структури продажiв та продуктивний ряд 
товариства. 

 

8. Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками  

 

У своїй поточнiй дiяльностi Група наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПрАТ "СК 

"ЕТАЛОН" визначається Наглядовою радою, а загальне керiвництво управлiнням ризикiв здiйснює  Голова Правлiння. 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "ЕТАЛОН" (протокол № 21 вiд 05.01.2016 р.) затверджено Стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ 

"СК "ЕТАЛОН". У вiдповiдностi до якої вiдбувається класифiкацiя ризикiв якi можуть вiдбуватися в дiяльностi Товариства. 

Стратегiю та реалiзацiю запроваджено у вiдповiдностi до Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у 
страховика, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 

вiд 04.02.2014р. 

Керiвництво Групи визнає, що дiяльнiсть Групи пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi 
може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно 

передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний 

ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Групи здiйснюється на основi розумiння причин 
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його 

пом'якшення. 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною 
виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки 

в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Групи є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються 

кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Група використовує наступнi 

методи управлiння кредитними ризиками: 
o лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; 
o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх 

п'яти рокiв. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться 

внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий 

ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Група наражатиметься 

на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться 

внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi 

вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi 
iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Групи використовує 

диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок 

змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Групи усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи 

Групи, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Група матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що 

погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.  

 

9. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  



 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - власника (власників) 

значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (для юридичної особи - резидента), 

код/номер з торговельного, банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 
капіталу) 

1 СП IНВЕСТМЕНТС, ЛЛС,  
МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, 83001, США, ШТАТ 

ВАЙОМIНГ, МIСТО ДЖЕКСОН, БРОДВЕЙ 

АВЕНЮ, 610, АПАРТАМЕНТИ 201 

2018-0008279 100 

2 СП КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, ЛЛС, США, 

ВАЙОМIНГ, ЩО ВОЛОДIЄ 100% 

СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТКОМ США, СП 

IНВЕСТМЕНТС, ЛЛС, США, ВАЙОМIНГ, 2018-

000827917) 

2016-0007294 100 

3 ГРОМАДЯНИН США НIКОЛАС ЕНТОНI 
ПIАЦЦА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЬКIВСЬКА, 

Б. 8, (Є ВЛАСНИКОМ СП КЕПIТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ, ЛЛС, США, ВАЙОМIНГ, 2016-

000729479 

вiдсутнi 100 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначено Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, 

Ревiзiйну камiсiю та Правлiння. 

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 
Повноваження посадових осіб емітента встановлені згiдно Статуту Товариства, Положенння про Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та 

Правлiння. 

 

10. Корпоративне управління 

Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон" є одержання прибутку шляхом надання послуг 

по забезпеченню усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, 
визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2020 роцi ПрАТ «СК «Еталон» здiйснювало страхування юридичних i фiзичних 

осiб. ПрАТ «СК «Еталон» здiйснює свою дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм  окупованих територiй Донецької, Луганської областей та 

Криму. 
 

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та 

причини такого вiдхилення протягом року 
Принципи корпоративного управлiння ПрАТ «СК «Еталон» розмiщено на власному сайтi www.etalon.ua. ПрАТ «СК «Еталон» та його посадовi 

особи дотримуються Принципiв корпоративного управлiння. 
 

3. Iнформацiя  про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб,  що здiйснюють контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються:  

код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для  фiзичних  осiб  -  прiзвища,  iмена  та  по   батьковi),   їх вiдповiднiсть  встановленим  
законодавством  вимогам  та  змiну їх  

складу за рiк. 

Станом на 31.12.2020 єдиним акцiонером товариства є СП Iнвестментс, ЛЛС, 2018-000827917 (юридична що створена та дiє за законодавством 
штату Вайомiнг, реєстрацiйний номер 2018-000827917, адреса реєстрацiї: 83001, штат Вайомiнг м. Джексон, Бродвей авеню 610, апартаменти 

201) 

Протягом 2020 року змiни складу акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон" не вiдбувалось. 
 

4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети. 

Голова Наглядової Ради Голова Наглядової Ради Нiколас Ентонi Пiацца (призначено рiшенням єдиного акцiонера № 2 (в порядку ст. 49 ЗУ "Про 
акцiонернi товариства") вiд 09.08.2019 року строком на 3 роки.  

Протягом 2020 року змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось. 

 
5. Iнформацiя про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

Склад виконавчого органу станом на 31.12.2020 року: 

Голова Правлiння Кравченко Олег Олександрович 
Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань Осiнська Юлiя Анатолiївна 

Член Правлiння Ложкiн Дмитро Юрiйович 

Протягом 2020 року змiн у складi виконавчого органу Товариства не вiдбувалось. 
 

6. Факти  порушення  членами  наглядової   ради   та виконавчого  органу страховика внутрiшнiх правил,  що призвело до заподiяння шкоди 

страховику або споживачам фiнансових послуг,  або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв.  
Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил не виявлено. 

 

7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади  до  страховика,  в  тому  числi  до членiв   її   наглядової  
ради  та  виконавчого  органу,  або  про вiдсутнiсть таких заходiв впливу. 

Заходи впливу вiдсутнi. 

 
8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика. 

Розмiр винагороди членiв Наглядової ради, членiв Правлiння та Голови Правлiння за 2020 рiк склав  373 858,20 грн. 

 
9. Iнформацiю про значнi фактори ризику,  що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року.  

Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 2020 року вiдсутнi. 

На початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися новий коронавiрус (COVID19), що призвело до того, що Всесвiтня органiзацiя охорони 

http://www.etalon.ua/


здоров'я ("ВООЗ") у березнi 2020 року оголосила про початок пандемiї. Заходи, якi вживають багато країн для стримування поширення COVID-
19, призводять до значних операцiйних складнощiв для багатьох компанiй i завдають iстотного впливу на свiтовi фiнансовi ринки. Оскiльки 

ситуацiя швидко розвивалась, COVID-19 iстотно вплинув на дiяльнiсть багатьох компанiй у рiзних секторах економiки, включно, але не 

обмежуючись, порушенням операцiйної дiяльностi у результатi призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгiв постачань, 

карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фiнансування. Окрiм того, Компанiя зiштовхнулася з iще бiльшим 

впливом COVID-19 у результатi його негативного впливу на глобальну економiку та основнi фiнансовi ринки. Iстотнiсть впливу COVID-19 на 

операцiйну дiяльнiсть Компанiї великою мiрою залежить вiд тривалостi та поширення впливу вiрусу на свiтову та українську економiку. 
 

10. Iнформацiя про  наявнiсть  у  страховика  системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 

У Товариствi дiє система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного 
управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. 

Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру управлiння, включаючи 

обмеження прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi. 
 

11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року  системи  внутрiшнього  аудиту  (контролю),  а  також   данi, зазначенi  в  

примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi  вiдповiдно  до  положень  (стандартiв)  бухгалтерського облiку. 
Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.  

Службою внутрiшнього аудиту протягом року порушень законодавчих норм та внутрiшнiх положень Товариства не виявлено. 

 
12. Вкажiть  факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр,  або про їх вiдсутнiсть.  

Факти вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi, вiдсутнi. 

 
13. Iнформацiя  про результати оцiнки активiв у разi їх  купiвлi-продажу  протягом  року   в   обсязi,   що   перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр.  

Купiвля - продаж (в тому числi оцiнка) активiв протягом 2020 року в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства розмiр не 
здiйснювались. 

 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами,  в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової  групи  чи  iншого об'єднання,   
проведенi   протягом  року  (така  iнформацiя  не  є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть.  

Протягом 2020 року здiйснювалися операцiї за участю пов'язаних сторiн, а саме: розрахунки з контрагентами по операцiях страхування, з 

нарахування та виплат заробiтної плати Членам Правлiння та Головi Правлiння. 
 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї  органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського 

висновку.  
При складаннi аудиторський висновку ПрАТ «СК «Еталон» керується вимогами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. 

 
16. Iнформацiя про  зовнiшнього  аудитора  наглядової ради  страховика,  призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються:  код 

за ЄДРПОУ,  найменування, мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi).  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"  
Код за ЄДРПОУ: 23731031 

Поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд.11/11, офiс 3.  

Телефони: +38 044 291 30 10. 
Електронна адреса: office@hlb.com.ua. 

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" (далi - Учасник) включено Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi, в тому числi в роздiл 3 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та 
Роздiл 4 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємства, що становлять 

суспiльний iнтерес". Реєстрацiйний номер аудиторської фiрми в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 0283.   

 
17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської дiяльностi: 24 роки 

 кiлькiсть рокiв,  протягом  яких  надає  аудиторськi  послуги такому страховику:1 рiк. 

 перелiк iнших  аудиторських  послуг,  що  надавалися   такому страховику протягом року: протягом 2020 року вищезазначеною 

аудиторською компанiєю iншi аудиторськi послуги не надавались. 

 випадки виникнення  конфлiкту  iнтересiв   та/або   сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора: Випадкiв виникнення 

конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не виявлено. 

 ротацiя аудиторiв у  фiнансовiй  установi  протягом  останнiх п'яти рокiв: 

2015 рiк - ТОВ АФ "ДОБСОН КОНСАЛТИНГ"; 

2016 рiк - ТОВ "БЕНТАМС АУДИТ"; 

2017 рiк - ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

2018 рiк - ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" 

2019 рiк - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ"   

 стягнення, застосованi  до  аудитора   Аудиторською   палатою України  протягом року,  та факти подання недостовiрної звiтностi 

страховика,  що  пiдтверджена аудиторським  висновком,   виявленi органами,  якi  здiйснюють  державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. Протягом року стягнення до аудитора не застосовувались. 
  

18. Iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг: 

 Скарги розглядаються працiвниками управлiння врегулювання збиткiв та юридичного управлiння пiд керiвництвом Голови 

Правлiння. 

 прiзвище, iм'я   та   по   батьковi   працiвника  страховика, уповноваженого розглядати скарги: Особа, уповноважена розглядати скарги 

споживачiв фiнансових послуг, - Голова Правлiння Кравченко Олег Олександрович. 

 стан розгляду   страховиком   протягом  року  скарг  стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та 

кiлькiсть задоволених скарг): Протягом 2020 року до Товариства надiйшло - 23 скарг, якi були розглянутi у строки та в порядку, 

встановленому чинним законодавством. Задоволено 13% вiдсоток скарг. Решта визнанi регулятором необгрунтованими. 

 наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових  послуг страховиком та результати їх розгляду: Протягом 2020 року до 



Товариства було заявлено 180 позови до суду стосовно надання ПрАТ «СК «Еталон» фiнансових послуг, по 122 з яких, станом на 
31.12.2020 р., прийнято судовi рiшення. 108 судових рiшення виконано ПрАТ «СК «Еталон» в повному обсязi. 

      

19. Iнформацiя   про   корпоративне   управлiння  у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв 

фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами  нормативно-правовими актами  органiв,  якi   здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

ПрАТ «СК «Еталон» подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння у страховика, подання якої передбачено 
законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 
 

 

 

Голова Правління                                                                                                    Кравченко О.О



 


