


До основних досягнень 2009 року слід 
віднести також реформування системи роботи 
з корпоративними клієнтами та банківськими 
установами. Протягом року проведено зустрічі з 
керівниками обласних філій багатьох банків, що 
дало позитивні результати, зокрема ми отримали 
акредитацію у восьми банках, і наразі Страхова 
компанія «Еталон» акредитована у шістнадцяти 
банківських установах. На регіональному рівні натепер 
розміщено 90% депозитного портфеля Компанії, 
завдяки чому співпраця з нами стала привабливою 
для усіх структурних підрозділів системних банків. 
Крім того, минулого року нами реалізовано великий 
проект продажу полісів обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності через мережу відді
лень «Кредитпромбанку».

Суттєвих змін зазнали андерайтингова політика 
та продуктовий ряд Компанії. Завдяки введенню в дію 
інноваційних страхових продуктів до співпраці було 
залучено нових партнерів. 

У 2010 році перед нами постали непрості завдання 
щодо забезпечення прибутковості діяльності, чого 
можливо досягти завдяки присутності на регіональних 
страхових ринках, укріпленню кадрового складу, 
розширенню агентської мережі, вдосконаленню 
бізнеспроцесів, поліпшенню сервісу для клієнтів. 
Запорукою досягнення бажаних результатів ми 
вважаємо підприємницький підхід до страхової 
діяльності, клієнтоорієнтованість, сприятливий 
соціальнопсихологічний клімат у колективі та 
ефективне мотивування співробітників до роботи на 
кінцевий результат.

Користуючись нагодою, дякую Клієнтам і діловим 
Партнерам за довіру та плідну співпрацю, а також 
Правлінню і Співробітникам Компанії за наполегливу 
та сумлінну працю і вірність корпоративним інтересам 
Страхової компанії «Еталон».

З повагою 

Голова Правління
Страхової компанії «Еталон»

Євгеній Бридун

«Структурно перетворюючись,
ми будуємо нову компанію

для майбутнього»

Маю честь представити вам Річний звіт Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» 
за 2009 рік.

Рік, що минув, був складним та суперечливим. 
Розгортання світової фінансовоекономічної кризи 
та залежність внутрішнього ринку України від 
зовнішнього, суттєво позначилися на діяльності 
суб’єктів господарювання. Відсутність доступу до 
кредитних ресурсів обмежила діяльність реального 
сектору економіки України.

Страховий ринок України, як і фінансовий 
загалом, перебував у перманентному стані. З одного 
боку, рекапіталізація сімнадцяти українських банків 
значно вплинула на ліквідність страхових резервів, 
розміщених на депозитних рахунках, що викрило 
неадекватність політики органів державної влади щодо 
захисту інтересів учасників ринку. З другого боку, 
наочно виявились внутрішні проблеми страховиків, 
зумовлені організаційними, тарифоутворювальними, 
загальнофінансовими та інформаційними недоліками. 
Внаслідок цього із державного реєстру фінансових 
установ виключено двадцять страхових компаній, три з 
яких займали провідні позиції в авторитетних рейтингах 
страховиків за основними показниками.

Попри перешкоди на шляху розвитку корпо
рацій, Страхова компанія «Еталон» у склад ний 
період продемонструвала стійкість до коливань та 
катаклізмів і підтвердила статус надійного фінансо
вого партнера. Так, 2009 рік став перевіркою на 
міцність партнерських і корпоративних стосунків, 
пере осмислення підходів до ведення бізнесу, кри тич
них навантажень та суттєвих структурних перетво
рень. Зміни торкнулися всіх складових діяльності 
Компанії  фактично було створено новий «Еталон». 

Основні перетворення відбулися у кадровій 
політиці: ми оптимізували організаційну структуру, 
сформували кваліфіковану команду, скоротили 
баласт неефективних співробітників, що забезпечує 
нам можливість реалізації стратегії ведення 
клієнторієнтованого бізнесу. Завдяки зміні формату 
оплати праці та реформуванню мотиваційної системи, 
нам вдалося значно збільшити ефективність роботи 
співробітників.

Шановні Колеги та Партнери!
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«Еталон»
Страхова компанія

Прізвище 

ім’я

по батькові

Дата народження

Місце народження 

Особистий підпис 

приватнЕ акціонЕрнЕ товариСтво

24 грудня 1993 року

міСто вінниця



Регіональна мережа

Кількість співробітників

Ліцензії

Членство в професійних об’єднаннях

Адреса Центрального офісу

Цілодобовий інформаційний центр

Адреса в інтернет

Повна назва
приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон»

Скорочена назва 

Страхова компанія «Еталон»

Дата заснування

24 грудня 1993 року

Голова Правління

Бридун Євгеній володимирович

Статутний фонд

70 млн. грн.

26 регіональних управлінь страхування та близько 30 відділень в усіх регіонах україни

23 ліцензії державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг україни на 
здійснення 8 обов’язкових і 15 добровільних видів страхування

станом на 31 грудня 2009 року – 309 осіб

www.etalon.ua

Член ліги страхових організацій україни
асоційований член моторного (транспортного) страхового бюро україни

один із засновників та член Будівельного страхового пулу
Член ядерного страхового пулу

постійний член національного клубу страхової виплати
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Органами управління Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Еталон» є Загальні збори акціонерів, Наглядова 
рада та Правління Компанії.

Загальні збори акціонерів – вищий орган 
управління, який вирішує будьякі питання 
діяльності акціонерного товариства і визначає 
стратегічні та пріоритетні напрями роботи 
Компанії. У загальних зборах акціонерного 
товариства беруть участь акціонери (їх пред
ставники). Загальні збори обирають Наглядову 
раду, яка відповідає перед Загальними зборами 
і їм підзвітна.   

Наглядова рада Страхової компанії «Еталон» 
у межах компетенції, визначеної Законом України 
«Про акціонерні товариства» контролює та регу
лює діяльність виконавчого органу товариства – 
Правління Компанії. 

До складу Правління входять: Голова Прав
лін  ня та члени – заступники Голови Правління. 
Правління Компанії здійснює управління поточною 
діяльністю товариства. До компетенції Правління 
належить вирішення всіх питань, пов’язаних з 
керівництвом поточною діяльністю товариства, крім 
вирішення питань, що є виключною компетенцією 
Загальних зборів та Наглядової ради. 

Голова Правління організовує роботу 
Правління, забезпечує виконання рішень Загальних 
зборів акціонерів та Наглядової ради товариства. 
Рішенням Голови Правління за членами Правління 
закріплено різні напрями діяльності товариства 
(фінанси, право, андерайтинг, розвиток регіо
нальної мережі тощо). Голова Правління видає 
розпорядження та накази, які є обов’язковими 
для виконання всіма працівниками Компанії. 
Голова Правління має право без довіреності діяти 
від імені товариства.

кЕрівництво компанії та Структура управління
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Бридун
ЄвгЕній володимировиЧ
Голова Правління

Будніков
володимир ваСильовиЧ
Заступник Голови Правління 
з питань безпеки та 
регіональної мережі

коваль
ігор лЕонідовиЧ
Заступник Голови Правління 
з питань андерайтингу та 
методології страхування

СільЧЕнко 
анатолій миколайовиЧ
Заступник Голови Правління 
з фінансових питань
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1993 рік 
• Створення страхової компанії «Оберіг» (м. Вінниця).

1996 рік 
• Перейменування компанії в Страхову компанію «Українська поштовопенсійна компанія».

2001 рік
• Компанія проходить реєстрацію в м. Києві. Її стратегічним партнером стає Акціонерний 

поштовопенсійний банк (АППБ) «Аваль».

2002 рік 
• Перейменування Компанії в ЗАТ «Страхова компанія «Еталон». Членство в Лізі страхових 

організацій України.

2003 рік
• Компанія стає членом Моторного (транспорт ного) страхового бюро України (МТСБУ). 

• Початок розвитку власної регіональної мережі.

• Компанія розпочала масовий продаж страхових продуктів через загально національну 
мережу АППБ «Аваль». 

2004 рік 
• Компанія уклала угоди про співпрацю з провідними туроператорами «Karya Tour», 

«TEZ Tour», «Turtess Travel».

2005 рік 
• Активна співпраця з провідними туропера торами України.

• Активний розвиток власної мережі.

2006 рік 
• Компанія отримала диплом «Краща компанія за кількістю застрахованих туристів 

у 2005 р.» за визначенням провідних професійних видань України (журнали «Зеркало 
мира», «Український туризм», «Большая прогулка»).

• Компанія увійшла до рейтингу «ТОП100. Кращі компанії України», проведеного Українською 
Інвестиційною Газетою.

• Компанія отримала дипломи «Краща страхова компанія» за підсумками сезону осінь – зима 
2005 – 2006 рр. та весна – літо 2006 р. на VIII та IX з’їздах Української асоціації туристичних 
агентств (UATA).



2007 рік

• Страхова компанія «Еталон» увійшла до рейтингу «ТОП100. Кращі компанії  фінансового 
сектору  України» та нагороджена дипломом.

• Компанія взяла участь у проекті TACIS «Підтримка страхового сектору України».

• Страхова компанія «Еталон» увійшла до галузевого «Рейтингу найдорожчих корпорацій 
України». 

2008 рік

• Страхова компанія «Еталон» стала лідером рейтингу кращих страхових компаній, складеного 
журналом «Український туризм» за результатами року.

• Компанія стала одним із засновників та членом Будівельного страхового пулу України.

2009 рік

• Страхова компанія «Еталон» повністю змінила склад Правління та адресу 
місцезнаходження. 

• Розпочато процедуру реорганізації Страхової компанії «Еталон» шляхом приєднання до неї 
Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ПУСК». 

• ЗАТ «Страхова компанія «Еталон» першою на страховому ринку України розпочала та провела 
перереєстрацію форми товариства на Приватне акціонерне товариство. 

• За підсумками 2008 року Компанія стала переможцем рейтингів журналу «Український 
туризм» за кількістю застрахованих туристів та врегульованих страхових випадків. 

• СК «Еталон» виступила страховим партнером льодового шоу «Ялта ICE», що проводилось з 
червня по вересень 2009 року у м. Ялта. 

• Страхова компанія «Еталон» роз по чала співпрацю з ВАТ «Кредитпромбанк» у галузі реаліза
ції страхових продуктів співробітниками банку.

• Страхова компанія «Еталон» увійшла в ТОП5 Рейтингу надійності авто стра ховиків, складеного 
інтернетвиданням «Економічна правда» за підсумками першого півріччя 2009 року. 

• Компанію визнано одним з переможців рейтингу «Ділове середовище Одеси2009», 
складеного журналом «Ділове середовище». 

іСторія  компанії
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Страхова компанія «Еталон» у 2009 році

6

У 2009 році на страховому ринку України, як і у всьому фінансовопромисловому секторі, 
відзначилися негативні тенденції, спричинені впливом міжнародної економічної ситуації. Але, 
розвиваючи з підприємствами, банками, автосалонами партнерські відносини, які будуються 
на розумінні потреб клієнтів, якісній роботі та на комплексному підході до вирішення їх завдань, 
Компанії в умовах економічної кризи вдається не тільки не втратити своїх клієнтів, а й залучати 
нових. Ефективні послуги та адаптовані рішення, а також професіоналізм працівників дають 
змогу Компанії зменшити негативний вплив поточної економічної ситуації на її діяльність та 
навіть використати її на свою користь.

Основним пріоритетом Страхової компанії «Еталон» завжди був і залишається індивідуальний 
підхід до кожного клієнта, а саме – допомога клієнтові у визначенні можливих ризиків та підборі 
оптимального варіанта страхового захисту. В Компанії цілком прозорі умови страхування, 
виключена наявність прихованих обмежень, виважена тарифна політика. Для більш тісного 
контакту і ефективного обслуговування ключових клієнтів, у структурі Центрального офісу 
створено управління по роботі з VIPклієнтами. Всі ці фактори дозволили здобути лояльність та 
повагу наших клієнтів і партнерів. 

Значна увага в Компанії постійно приділяється поліпшенню обслуговування клієнтів, 
для чого сформовано мережу представництв в усіх областях України. Сьогодні регіональні 
підрозділи Страхової компанії «Еталон» – це повноцінні центри із надання страхових послуг 
від андерайтингу і, що дуже важливо, до супроводження договорів страхування. В Компанії 
регулярно проводяться тематичні навчання для працівників регіональних представництв, 
адже вони активно освоюють нові напрями страхування, як того потребує ринкова ситуація. 
Завдяки цьому Страхова компанія «Еталон» упевнено збільшує свою частку ринку в сегменті 
класичних видів страхування. 

Якість врегулювання збитків – один з найважливіших критеріїв оцінювання якості роботи 
страхової компанії. У Страховій компанії «Еталон» діють чіткі і прозорі стандарти функціонування 
системи врегулювання збитків, що дозволяє задовольняти потреби найвимогливіших клієнтів і 
забезпечує Компанії додаткові переваги в умовах гострої конкуренції на страховому ринку.

Стабільна діяльність компанії значною мірою 
обумовлена високим професійним рівнем її 
працівників, використанням найновітніших технологій 
управління персоналом, подальшим удосконаленням 
організаційної структури. 



Регіональна мережа Страхової компанії «Еталон» нараховує 26 регіональних управлінь 
страхування, розташованих у всіх обласних центрах України, АР Крим та місті Кривий Ріг і близько 
30 відділень, які надають весь спектр страхових послуг юридичним та фізичним особам. Натепер 
регіональні підрозділи Компанії – це повноцінні центри з надання послуг від андерайтингу до 
супроводження договорів і врегулювання страхових випадків.

Якісний розвиток регіональної мережі Страхової компанії  «Еталон» є одним з основних і 
пріоритетних завдань менеджменту. Закриття збиткових відділень у 2009 році мало позитивні 
економічні наслідки для Компанії, при цьому було збережено розгалужену мережу філій 
по Україні. Представлена в усіх регіонах країни Страхова компанія  «Еталон» зберігає сфери 
найбільшого впливу в найважливіших точках України. 

рЕгіональна мЕрЕжа
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Страхова компанія «Еталон» пропонує повний спектр страхових послуг, постійно впровад
жуючи нові  продукти для задоволення потреб як корпоративних, так і приватних клієнтів.

Завдяки вичерпному переліку необхідних ліцензій для страхування підприємницької 
діяльності, Компанія забезпечує надання комплексного страхового захисту будьякого 
виду бізнесу (промислове виробництво, агропромислова та фінансова сфери, сфери 
торгівлі та надання послуг), при цьому обсяг запропонованих послуг може коливатися від 
найнеобхіднішого до повного убезпечення. Зважаючи на специфіку та різноманітність потреб 
кожного клієнта, спеціалісти Компанії розробляють індивідуальні умови страхування для 
кожного окремого підприємства. 

У 2009 році було розпочато повне оновлення продуктового ряду Компанії (на принципах 
відкритості та спрощення умов), а також формування нової, прозорої, зрозумілої та 
обґрунтованої тарифної політики. Були розроблені нові програми, які суттєво розширили 
продуктовий ряд Компанії (страхування спецтехніки, банківських гарантій, професійної 
відповідальності митних брокерів, професійної відповідальності органів стандартизації 
та сертифікації).

• відповідальності власників наземних транспортних засобів;

• відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;

• відповідальності суб’єктів господарювання на об’єктах підвищеної небезпеки;

• від нещасних випадків на транспорті;

• працівників пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин;

• цивільної авіації.

Страхові поСлуги
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    для підприємців, що регламентується
законодавством для забезпечення

      підприємницької діяльності, – 
обов’язкове страхування:



• майна (у тому числі перерви у виробництві);

• відповідальності перед третіми особами;

• професійної відповідальності;

• транспорту (автомобільного, повітряного, водного, залізничного, спецтехніки);

• відповідальності власників наземного транспорту;

• відповідальності перевізника (експедитора);

• відповідальності власників водного транспорту;

• вантажів;

• фінансових ризиків (у тому числі титулу власності);

• сільськогосподарських ризиків;

• будівельномонтажних ризиків;

• банківське страхування.

• медичне страхування;

• здоров’я на випадок хвороби;

• від нещасних випадків;

• подорожуючих за кордоном;

• подорожуючих по Україні.

Страхова компанія «Еталон» пропонує також повний спектр страхових послуг 
для фізичних осіб.

Страхові поСлуги
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для підприємців,
        що пропонується для забезпечення
   фінансової стійкості діяльності, – 

     добровільне страхування:

для підприємців, що пропонується як система
мотивації персоналу, – добровільне страхування:
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Найважливішими елементами філософії 
Компанії є ставлення до кожного клієнта як до 
члена своєї родини, чесність та порядність у 
відносинах, максимум уваги та розуміння. У будь
якому партнерстві довіра грунтується на прямих 
та чесних відносинах. Прагнучи налагодити 
саме такі відносини з клієнтами та партнерами, 
Страхова компанія «Еталон» докладає чималих 
зусиль для підвищення прозорості свого бізнесу. 
Прозорий та зрозумілий бізнес укріплює довіру 
клієнтів і їх кількість щороку збільшується.

Збільшенню клієнтської бази сприяє 
особлива увага до задоволеності клієнтів 
послугами, які надає Компанія. Дослідження та 
опитування клієнтів, що проводяться регулярно, 
а також неупереджений розгляд їх скарг, 
дозволяють своєчасно виявляти проблемні місця 
та спрямовувати зусилля на їх усунення.

Запорукою успіху Компанії у відносинах 
з клієнтами є здатність надавати сервіс, 
винятковий за якістю і, насамперед, з погляду 
ставлення до клієнта. Це передбачає застосування 
такого підходу до професійної діяльності, за 
якого потреби кожного клієнта набувають 
першорядного значення. Запити і потреби 
клієнта виходять на перший план, а кожне 
пропоноване рішення ретельно обмірковується 
на предмет відповідності інтересам клієнта 
як у короткостроковій, так і в довгостроковій 
перспективі.

політика компанії в обслуговуванні 
корпоративних клієнтів спрямована не тільки на 
надання повного комплексу страхових послуг. 
У 2009 році СК «Еталон» розширила спектр 
додаткових послуг корпоративним клієнтам 
завдяки розвитку тісних партнерських відносин 
з банківськими установами. За допомогою 
банківпартнерів, які забезпечують індивідуальні 

Страхові поСлуги для корпоративних кліЄнтів

умови для клієнтів Страхової компанії 
«Еталон» щодо банківського продукту 
та послуг, Компанія обирає оптимальні 
варіанти обслуговування за банківськими 
та страховими продуктами, що дозволяє 
враховувати всі потреби клієнта та 
заощадити його кошти завдяки ретельним 
розрахункам усіх необхідних витрат. 
Комплексне обслуговування дозволяє 
нашим клієнтам ефективно планувати 
та розпоряджатися своїми фінансовими 
ресурсами. 

Одним з головних досягнень 2009 
року менеджмент Страхової компанії 
«Еталон» вважає побудову в Компанії 
ефективної вертикалі корпоративного 
бізнесу  організацію системної роботи 
із залучення та супроводження клієнтів
юридичних осіб, налагодження співпраці з 
посередниками (страховими компаніями, 
страховими та фінансовими брокерами), 
проведення системного прикладного 
навчання співробітників регіональних 
підрозділів для забезпечення якісного 
обслуговування та супроводження клієнтів 
на регіональному рівні. 

Завдяки виділенню в структурі 
потужного корпоративного блоку, 
Компанія активно сприяє розвитку бізнесу 
своїх клієнтів, вивчаючи регіональну 
та виробничу специфіку їх діяльності, 
адаптуючи свої послуги під потреби 
конкретного сектору промисловості 
або регіону. Менеджмент Компанії 
переконаний, що надання високоякісних 
послуг ключовим та стратегічно важливим 
клієнтам, дозволить СК «Еталон» поширити 
свої послуги на їх афільовані структури та 
контрагентів.
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Серед клієнтів Компанії – провідні підприємства та установи України, що належать до 
різних галузей та сфер бізнесу (промисловість, фінансовий сектор, транспорт, туризм, 
комерційні структури). Робота з клієнтами такого рівня вимагає особливої відповідальності 
та професіоналізму. Для підвищення рівня обслуговування ключових та стратегічних клієнтів 
у 2009 році в структурі Центрального офісу Компанії було створено спеціальне управління по 
роботі з VIPклієнтами. Менеджери підрозділу забезпечують клієнтам зручність і економію часу 
при укладанні договорів страхування (проведення переговорів та укладення  договорів у будь
який зручний для клієнта час і в зручному для нього місці), а також індивідуальний супровід під 
час процедури врегулювання збитків. У 2010 році передбачається значне розширення переліку 
додаткових послуг та привілеїв, що надаватимуться VIPклієнтам, зокрема участь клієнтів та 
партнерів Компанії в корпоративних ділових і розважальних заходах, у програмах лояльності, 
розсилання інформаційних повідомлень і корпоративних видань клієнтам та партнерам тощо.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
(співвідношення потріб�

ного страхового покриття 
ризиків до рівня витрат

на страхування)

ОПТИМАЛЬНІСТЬ
(визначення необхідного 

страхового покриття 
понад встановлені ліміти 
власної відповідальності 
на підставі реальної оцін�
ки конкретних ризиків і 

ймовірних збитків)

НАДІЙНІСТЬ
(диверсифікація ризиків, 
вибір програми страху�

вання і перестрахування)

Страхові поСлуги для корпоративних кліЄнтів

СтратЕгія роБоти
з корпоративними

кліЄнтами Аналіз наявної 
системи страхової 

компанії

Підвищення надійності 
страхового захисту 
майнових інтересів 

клієнтів

Формування портфеля 
страхових ризиків 

притаманних діяльності 
компанії

Зниження ризику, 
пов’язаного 

з діяльністю клієнта

Визначення моделі 
страхового захисту 

розроблення пропозицій 
і рекомендацій

Забезпечення захисту 
інтересів клієнта на етапі 
підготовки і укладання 
договору страхування

Загальна оцінка 
страхових ризиків 

і ймовірних 
збитків

Захист інтересів клієнта 
у разі настання збитку 

та врегулювання питань 
відшкодування шкоди



Страхові поСлуги для Банків
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Страхова компанія «Еталон» має багаторічний досвід роботи з банківськими 
установами.  Як один з чинників успішної діяльності Компанії варто відзначити 
довгострокове партнерство із значною їх кількістю. Компанія має акредитацію в 16 банках, 
а також активно співпрацює у різних напрямах з багатьма найбільшими банками України.

Вибір провідними банками країни саме Страхової компанії «Еталон» як страхового 
партнера зумовлюється тим, що попри негативні тенден ції діяльності страхового ринку, 
Компанія продовжує стабільно сплачувати страхові відшкодування, а також такими 
факторами, як багаторічний досвід роботи на ринку страхових послуг; фінансова 
стабіль ність Компанії, що підтверджується присутністю Страхової компанії «Еталон» 
в ТОП100 страхових компаній України за значущими показниками діяльності; наявність 
розгалуженої регіональної мережі по всій Україні та утримання провідних позицій 
в окремому важливому для банку регіоні, бездоганна ділова репутація Компанії та її 
вищих посадових осіб. Безперечною конкурентною перевагою СК «Еталон» є використання 
у діяльності новітніх інформаційних технологій, зокрема, фронтофісної системи IStudio, 
яка дозволяє спростити співпрацю та дає змогу розширити перелік послуг, що надаються 
клієнтам банку. 

Страхова компанія «Еталон» співпрацює з банківськими установами за такими 
основними напрямами:

• Страхування заставного майна та супутніх ризиків (страхування майна юридичних та 
фізичних осіб, заставного автотранспорту, спецтехніки, страхування заставодавців від 
нещасних випадків та ін.).

• Страхування ризиків банків (страхування працівників ризикових професій (інкасаторів, 
касирів), страхування фінансових ризиків, у тому числі кредитних, страхування 
фінансового ризику банку, пов’язаного з видачею гарантії суб’єкту туристичної діяльності, 
страхування банкоматів та готівкових коштів, що в них містяться, страхування готівки у 
сховищах та сертифікованих сейфах банків, страхування валютних цінностей під час їх 
інкасації та ін.).

• розміщення частини страхових резервів на депозитних рахунках, відкрит  тя поточних 
рахунків, упровадження зарплатних проектів.

• реалізація страхових полісів через мережі банківських установ співробітниками банків з 
використанням власної системи online страхування. 

• залучення клієнтів компанії до співпраці з банками (кредитування, РКО, відкриття 
депозитних рахунків, зарплатні проекти тощо).

• проведення унікальних сумісних акційних заходів (окрім банку та страхо вої компанії, в акціях 
беруть участь автосалони, туристичні компанії тощо).



  Страхова компанія «Еталон» -

визнаний лідер ринку туристичного 

страхування України.

Страхова компанія «Еталон» уже більше шести 
років активно розвиває напрям туристичного 
страхування і за цей час здобула прихільність та 
бездоганний авторитет серед найбільших туристичних 
операторів, а також страховиків, що займаються цим 
видом страхування. За роки дії програм страхування 

осіб, що подорожують, Компанія застрахувала близько 1,5 млн. туристів і врегулювала майже 30 000 
страхових випадків на суму понад 3,8 млн. доларів.

У 2009 році, у зв’язку з відчутним зменшенням обсягу туристичного ринку, значно 
зменшилися обсяги страхових надходжень за туристичним страхуванням, порівняно з 
попередніми роками. Але, незважаючи на кризові явища, Компанія досягла великих успіхів у 
напрямах розширення переліку послуг, поліпшення їх якості ї розширення сервісу, поглиблення 
співпраці з партнерами. Так, протягом року налагоджено співпрацю з Державною службою 
туризму та курортів щодо туристичного страхування та послуг з отримання банківських гарантій 
суб’єктами туристичної діяльності, проведено велику кількість семінарів та майстеркласів з 
туристичного страхування для спеціалістів та менеджерів туристичних компаній, розроблено 
новий комплексний продукт з ануляції подорожі в межах співпраці з туристичним оператором 
«Туртесс Тревел». Страхова компанія «Еталон» налагодила співпрацю з банківськими установами 
щодо надання послуг туристичним фірмам в отриманні банківських гарантій, почала розробляти 
програмне забезпечення для здійснення online продажів страхових продуктів.

протягом 2009 року за програмами туристичного страхування компанією було 
застра  хо вано близько 115 000 осіб та врегульовано близько 2 600 страхових 
випадків на загальну суму 310 000 дол. СШа.

Натепер Страхова компанія «Еталон» володіє повним спектром страхових продуктів, 
необхідних та цікавих туроператорам і туристичним агентам: 

• медичне страхування туристів, що виїжджають за кордон;

• страхування від нещасних випадків;

• медичне страхування туристів, що подорожують по Україні;

• страхування фінансових ризиків, пов’язаних з анулюванням (відміною) подорожі;

• банківська гарантія та страхування фінансових ризиків, пов’язаних з видачею банківської 
гарантії суб’єктам туристичної діяльності.

Страхова компанія «Еталон» входить до переліку зареєстрованих і затверджених 
страхових компаній з надання страхових медичних полісів для подорожей у 
країни Шенгенської зони, Швейцарії та ліхтенштейну.

Страхові  поСлуги  для туриСтиЧних компаній
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Страхова компанія «Еталон» одна з перших на українському страховому ринку організувала 
власний Інформаційний центр для прийому всіх видів звернень клієнтів, а також партнерів. 
Постійний контроль за якістю та часом відповідей гарантує, що жоден дзвінок не залишиться 
без уваги спеціалістів Компанії.

Інформаційний центр спрямовує свою діяльність на досягнення найвищої якості 
обслуговування існуючих клієнтів, забезпечує надання додаткових сервісних послуг, бере участь 
у проведенні досліджень та опитувань, а також сприяє залученню нових клієнтів.

Досвідчені фахівці Інформаційного центру надають консультації з різноманітних питань. 
Цілодобовий режим роботи дає змогу: оперативно вирішувати проблемні ситуації, що можуть 
виникнути у клієнтів будьде та будьколи, надавати інформаційну підтримку в разі настання 
страхового випадку, інформувати про стан урегулювання страхового випадку, з’ясовувати 
необхідні контакти. До обов’язків операторів Інформаційного центру входить постійна підтримка 
зворотного зв’язку з клієнтами, що сприяє значному підвищенню задоволеності клієнтів. 

за статистичними даними в 2009 році до інформаційного центру надійшло понад 14 000 
звернень з широкого спектра питань та було оброблено більше ніж 4 000 повідомлень про 
страхові випадки.

послуги, які надає цілодобовий інформаційний центр Страхової компанії «Еталон» 
своїм клієнтам:
• інформаційна підтримка з питань страхування та отримання послуг за укладеними 

договорами страхування; 

• консультації щодо дій у разі настання випадку, що має ознаки страхового;

• виклик швидкої медичної допомоги, служб Державної автоінспекції, Міністерства 
надзвичайних ситуацій та інших до місця страхової події;

• організація евакуації пошкодженого транспортного засобу;

• цілодобова реєстрація страхових випадків;

• надання вичерпної інформації про стан урегулювання страхових випадків;

• надання необхідних контактів.

З метою подальшого поліпшення якісного обслуговування клієнтів Інформаційний центр 
продовжує розширювати свої функції. Так, у 2010 році передбачається оптимізація процесу 
отримання та оновлення інформації, розширення обсягу проведення телемаркетингових 
досліджень. На базі Інформаційного центру планується обслуговування як повноцінних програм 
технічного асистансу, так і клієнтів в межах запроваджуваних програм лояльності.

Пріоритетним завданням 2010 року є активізація дистанційних продажів страхових 
продуктів. Співробітники Інформаційного центру Компанії стануть основними учасниками 
реалізації цього проекту. 

для більшої зручності клієнтів у 2009 році компанія змінила графік роботи – 
тепер майже всі офіси Страхової компанії «Еталон» працюють по суботах.

кліЄнтооріЄнтовніСть
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Основним принципом взаємодії Страхової компа
нії «Еталон» з перестраховиками є розміщення ризиків 
у провідних українських та міжнародних організаціях 
на базі налагоджених партнерських відносин та повної 
довіри з боку перестраховиків та клієнтів.

Політика перестрахування протягом 2009 року 
зазнала великих змін. Для оптимізації бізнес 
проце сів було проведено реструктуризацію підроз
ділу пере страхування та створено Департамент пере 
страхування з підпорядкованими управліннями 
вхідного та вихідного перестрахування, що позитивно 
позначилось на якості роботи співробітників цих 
напрямів.

У зв’язку з фінансовоекономічним станом в 
країні, а також зважаючи на досвід попередніх років, 
було прийнято рішення щодо збільшення обсягів 
вихідного перестрахування шляхом факультативного 
розміщення ризиків, що сприяло більш якісному 
перестрахуванню.

У 2009 році було укладено пропорційний 
обліга тор ний договір перестрахування з ємністю 
20 000 тис. грн. Умовами договору передбачена 
можли вість збільшення страхової суми за договором на підставі додаткової угоди. Перестрахо
вика ми за цією програмою виступили провідні оператори міжнародного пере страхувального 
ринку – SCOR Global P&C SE (Франція, рейтинг а за шкалою Standard & Poors; п’яте місце 
в ренкінгу топ-40 найбільших перестрахувальних груп за версією Standard & Poors, 2007 р.) 
та Polish Reinsurance Company (Polskie Towarzystwo Reasekuracji, польща, рейтинг ввв за шкалою 
Standard & Poors). 

Надходження платежів за вхідним перестрахуванням у 2009 році становили близько 
1 580 тис. грн., тобто 102,0 % від запланованого обсягу надходжень платежів від перестраховиків. 
Це свідчить про ефективність планування діяльності підрозділу.

Страхова компанія «Еталон» є надійним партнером з вхідного перестрахування, що 
підтверджується обсягом та кількістю сплачених перестрахувальникам відшкодувань. Протягом 
2009 року було сплачено 1 385 тис. грн. страхових відшкодувань. 

У 2010 році Компанія передбачає продов жувати провадити виважену політику 
перестрахування, спрямовану на диверсифікацію страхового портфеля та забезпечення 
надійного перестрахувального захисту ризиків своїх клієнтів.

пЕрЕСтрахування

Структура портФЕля за 
вхід ним пЕрЕСтрахуванням

Страхування майна 49,28%

Страхування фінансових ризиків  0,07%

Страхування відповідальності  3,66%

Страхування авіа ризиків  1,63%

Особисте страхування 11,74%

Страхування наземного транспорту 32,25%

Страхування водного транспорту  0,36%

Страхування вантажів та багажу  1,01%
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врЕгулювання зБитків

У Страховій компанії «Еталон» діють чіткі й прозорі стандарти функціонування системи 
врегулю вання збитків, що дозволяє задо вольняти потреби найвимогливіших клієнтів 
і позитивно впливає на імідж та ділову репутацію Компанії.

Бізнеспроцеси врегулювання збитків постійно вдосконалюються. Зокрема, в 2008 – 2009 
роках було проведено оновлення форм та змісту документів, що супроводжують оформлен ня 
страхової події. Вдоскона лення форм доку мен тів спрямовано на отримання всебічної та повної 
інформації про страховий випадок, що значно зменшує час на її опрацювання для прийняття 
рішення щодо виплати страхового відшкодування. 

Значним кроком прискорення процесу врегу люван ня стала передача права здійснення 
розрахунків та складення страхових актів регіональ ним структур ним підрозділам, що 
здійснювалась поступово. Сьогодні право на проведення цих операцій мають майже всі 
представництва Компанії. Усі фахівці вертикалі врегулювання збитків мають навички роботи зі 
спеціальною програмою Audatex, що значно скорочує час на виконання розрахунків. 

процес взаємодії між клієнтами та компа нією в процесі врегулювання збитків 
надзвичайно простий, оперативний та відкритий:

• завдяки наявності регіональних 
підрозділів в усіх обласних центрах 
України, які забезпечують урегулювання 
страхових випадків і здійснення 
страхових виплат;

• врегулювання страхового випадку 
здійснюється в найближчому до клієнта 
структурному підрозділі Компанії 
незалежно від місця укладання договору 
страхування;

• можливість виїзду аварійного комісара 
на місце ДТП для документального 
оформлення події, що значно приско
рює процес врегулювання страхового 
випадку;

• Інформаційний центр цілодобово 
забез печує оперативне отримання 
клієнтами інформації і кваліфікованих 
консультацій з будьяких питань щодо 
врегулювання збитків.
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врЕгулювання зБитків

• У квітні 2009 року Страхова компанія 
«Еталон» здійснила виплату страхо
вого відшкодування в розмірі 
182,6 тис. грн. за пошкоджений внаслі
док ДТП Volkswagen Touareg страху
вальнику із Закарпаття.

• Відшкодування в сумі 130,5 тис. грн. виплачено страхувальнику – юридичній особі з 
Миколаївської області в зв’язку із загибеллю посівів озимого ріпаку внаслідок несприятливих 
погодних умов. Виплату здійснено в березні.

• У квітні 2009 року Страхова компанія «Еталон» здійснила виплату страхового відшкодуван
ня в розмірі 89,8 тис. грн. жительці Чернівецької області за договором добровільного 
страхування майна громадян. Страховий випадок стався внаслідок пожежі. 

• 30,8 тис. грн. (еквівалент 4,0 тис. доларів США) сплатила Компанія за медичні послуги, 
надані застрахованій особі в межах програми страхування осіб, що подорожують за 
кордоном. Під час перебування у Туреччині туристка отримала складний перелом ноги зі 
зміщенням. Відшкодування сплачено в травні.

• У серпні 2009 року Страхова компанія «Еталон» здійснила страхову виплату в сумі 
350,0 тис. грн. за програмою страхування позичальників банків від нещасних випадків. 
Страхова виплата була проведена вигодонабувачеві – банку в рахунок погашення 
заборгованості позичальника за споживчим кредитом.

• У серпні 2009 року виплачено страхове відшкодування в розмірі 752,2 тис. грн. (еквівалент 
66,0 тис. євро) за договором облігаторного перестрахування майнових ризиків. 
Страховий випадок стався в Росії в зв’язку зі знищенням товарних запасів унаслідок 
пожежі, що виникла в складському приміщенні. Ризики було застраховано однією з 
російських страхових компаній. 

У 2009 році Страхова компанія «Еталон»
виплатила страхові відшкодування

за 11 912 страховими випадками
на загальну суму 26,2 млн. грн.
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пЕрСонал

Успішна діяльність Компанії значною мірою зумовлена високим професійним рівнем її 
працівників, найновішими технологіями управління персоналом, постійним удосконаленням 
організаційної структури та оптимізацією чисельності працівників. 

Одним з найважливіших завдань Компанії є формування колективу у високопрофесійну 
злагоджену команду.

на кінець 2009 року кількість працівників компанії становила 309, з них 239 – працівники 
регіональних представництв. команда досить молода, середній вік працівників – 32 роки. персонал 
має високий професійно-освітній рівень (близько 90% працівників мають вищу та неповну вищу 
осві ту, переважна більшість – досвід роботи в страховій та банківській сфері; 10% працівників мають 
стаж роботи в компанії понад 5 років, 20% працівників працюють в компанії більше ніж 3 роки).

Незважаючи на високий професіоналізм колективу, кожен працівник Компанії прагне 
розвитку своїх здібностей, вдосконалення себе як особистості, підвищення власних результатів. 
Компанія намагається заохочувати таке прагнення працівників – політика Страхової компанії 
«Еталон» завжди була зорієнтована на професійний ріст своїх фахівців. Саме на створення 
висококваліфікованого кадрового резерву зорієнтована запроваджена в Компанії система 
навчання персоналу, яка передбачає постійне як зовнішнє, так і внутрішнє навчання, яке 
планується з урахуванням побажань самих працівників, керівників структурних підрозділів, 
а також стратегічних цілей Компанії. Серед інструментів підвищення кваліфікації персоналу 
Компанії – семінари з вивчення страхових продуктів, специфіки окремих видів страхування і 
тренінги, спрямовані на вдосконалення техніки продажів страхових продуктів. Також удало 
практикується дистанційне навчання і тестування. Завдяки ефективній системі навчання кожен 
працівник Компанії має можливість кар’єрного росту. 

Одному з основних завдань Компанії – формуванню команди однодумців – підпорядковане 
і запровадження та вдосконалення системи мотивації. Працівники зацікавлені в найкращих 
результатах своєї праці та мають змогу істотно збільшити кінцеву винагороду за неї.

У 2010 році згідно з новими стратегічними завданнями Компанії посилену увагу буде 
приділено підбору та підготовці агентів для розвитку агентської мережі. Для цього вже розпочато 
роботу над проектом зі створення власної «Школи агента». Цей навчальний курс, який буде 
діяти на постійній основі в регіональних структурних підрозділах, дозволить готувати агентів 
для Компанії за єдиною прогресивною методикою. 

Також у 2010 році буде змінено організаційну структуру на дивізіонну. Це нововведення буде 
спрямовано на оптимізацію процесу управління регіональною мережею, більш оперативне вирішення 
поточних питань, активне використання в регіонах успішного досвіду обласних пред ставництв та, як 
наслідок, зміцнення позицій Страхової компанії «Еталон» на страховому ринку України.  

професіоналізм фахівців компанії є її візитною карткою і відзначений не тільки 
партнерами та клієнтами, але й колегами-страховиками.
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Соціальна відповідальніСть

Страхова компанія «Еталон» активно впроваджує політику 
соціальноорієнтованого бізнесу. Акціонери та керівництво Компанії 
розуміють, що майбутнє бізнесу в Україні безпосередньо залежить 
від добробуту суспільства в цілому, соціальної стабільності, рівня 
розвитку культури та освіти. Як соціальновідповідальна компанія, 
СК «Еталон» бере активну участь у заходах, орієнтованих на розвиток 
і підтримку вітчизняного бізнесу, культури та спорту. Зокрема, 2009 
рік відзначився організацією та підтримкою Компанією численних 
соціальнозначущих проектів, серед яких чільне місце займають:

• активна підтримка дитячого та юнацького спортивного життя в 
Київській області;

• спонсорство волейбольного фестивалю, організованого 
керівництвом Ірпінської дитячоюнацької спортивної школи за 
підтримки міської адміністрації м. Ірпінь;

• підтримка виставки з нагоди Дня Перемоги в Житомирі;

• спонсорство другого міжнародного «Неофіційного чемпіонату 
Європи з футболу серед будівельних организацій, присвяченого 
ЄВРО2012 і пам’яті майстра спорту міжнародного класу 
Анатолія Пузача»;

• проведення конкурсу дитячого малюнка «Еталончик»;

• проекти зі сприяння та консультативної допомоги в розвитку та 
становленні бізнесу новоутвореним туристичним агенціям;

• співпраця зі студентами вищих навчальних закладів – участь у 
навчальному процесі, різноманітних учбових проектах та заходах, 
наукових конференціях, запрошення студентів до Компанії 
на різні форми практики, працевлаштування випускників, 
підтримка конкурсу на найкраще управлінське рішення серед 
членів кейсклубу КиєвоМогилянської академії.

Страхова компанія «Еталон» ретельно виконує свої 
зобов’язання перед державою, своєчасно і в повному обсязі 
сплачуючи податки, соціальні платежі та нарахування. Компанія веде 
прозорий фінансовий та бухгалтерський облік усіх господарських 
операцій.

у 2009 році компанією сплачено 1 974,4 млн. грн. подат-
ку на прибуток та 1 799,4 млн. грн. прибуткового податку. 
загальна сума сплачених за рік податків та соціальних 
платежів становить 3 525,3 млн. грн.

Конкурс
дитячого малюнка «Еталончик»
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Станом на 01.01.2010 р. величина активів Страхової компанії «Еталон» становить 128 655 тис. 
грн., з них грошові кошти та їх еквіваленти складають 25 456 тис. грн. Статутний капітал Компанії 
становить 70 000  тис. грн., що майже в 5,8 разів перевищує вимоги законодавства України до 
статутного капіталу страховиків. 

Власний капітал Компанії становить 94 223 тис. грн. і становить 73,2% у структурі пасивів 
балансу Компанії. Структурно власний капітал розподілений таким чином:

Капітал Компанії дозволяє приймати на страхування великі ризики, працювати з ключовими 
державними і комерційними компаніями, брати участь у великих тендерах. Фактичний запас 
платоспроможності Страхової компанії «Еталон» станом на 01.01.2010 р. становить 91 519,8 тис. грн., 
що в 12,8 раз перевищує нормативний рівень.
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оСновні ФінанСові показники діяльноСті 
Станом на 01.01.2010 р.

Cтатутний капітал — 70 000; (74,3 %)

Резервний капітал — 12 113; (12,8 %)

Інший додатковий капітал — 4 892; (5,2 %)

Нерозподілений прибуток — 7 218; (7,7 %)

Структура влаСного капіталу 
станом на 01.01.2010 р., тис. грн.

Важливим показни ком 
вибору страхової компа нії є 
її спроможність швидко і в 
повному обсязі виконувати 
фінансові зобов’я зання, 
зокре ма з виплати страхових 
відшко ду вань. Основними 
показ ника ми, що характери
зують відповідність ком па  
нії цим критеріям, є розмір 
та структура активів, а 
також величина страхових 
резервів, що розраховуються 
актуарним способом відпо
від но до вимог чинного 
законо давства.

1. Страхові резерви 34 309 тис. грн.
2. Страхові виплати 26 173 тис. грн.
3. Страхові надходження 41 609 тис. грн.
4. Активи 128   655 тис. грн.
5. Власний капітал 94 223 тис. грн.
6. Статутний фонд 70 000 тис. грн.



Страхова компанія «Еталон» повністю покриває свої  резерви за рахунок таких категорій 
активів, як «нерухоме майно» та «грошові кошти» (банківські вклади та грошові кошти на поточних 
рахунках). За цим показником Компанія входить до числа лідерів страхового ринку України. 

Значну частку у складі активів займають грошові кошти (24,3%). Таке співвідношення грошо
вих коштів до загальної величини активів свідчить про високу ліквідність активів Страхової компанії 
«Еталон» та здатність своєчасно сплачувати страхові відшкодування. Важливою характеристикою 
пасивів Компанії є відсутність заборгованості перед банками, що вказує на спроможність фінансувати 
свою діяльність за рахунок власних коштів і свідчить про фінансову стійкість.

Інвестиційна політика Страхової компанії «Еталон» спрямована на збільшення дохідності 
від фінансової діяльності та зміцнення взаємовигідної співпраці з банківськими установами в 
сфері страхування заставного майна й інших супутніх ризиків банків.
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Структура та обсяги сформованих страхових резервів адекватно відображають страхові 
зобов’язання Компанії та дозволяють повною мірою здійснювати страхові відшкодування. Натепер, 
дотримуючись жорсткої тарифної політики та бездоганно виконуючи всі взяті на себе зобов’язання, 
Страхова компанія «Еталон» є рентабельною. 

Структура активів Страхової компанії «Еталон» відповідає нормам, визначеним статтею 
31 Закону України «Про страхування» щодо категорій активів, якими можуть бути представлені 
резерви страхової компанії.

КАТЕГОРІЇ АКТИВІВ

Грошові кошти на поточних рахунках – 8 882,9 тис. грн. (7,3%)

Права вимоги до перестраховиків – 1 991,0 тис. грн. (1,6%)

Банківські вклади (депозити) – 20 752,4 тис. грн. (17,0%)

Нерухоме майно – 4 777,2 тис. грн. (3,9%)

Цінні папери – 85 991,3 тис.грн. (70,3%)

   визначені статтею 31 Закону України
“Про страхування” для представлення

                      страхових резервів
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Загальний обсяг зібраних у 2009 
році страхових платежів становить 
41,6 млн. грн., сума страхових відшко
дувань – 26,2 млн. грн.

В основу роботи Страхової компанії 
«Еталон» покладено стратегічний 
бізнесплан розвитку, розрахований 
на 2009 – 2012 роки. У 2009 році 
пріоритетним завданням Компанії було 
визначено рентабельність діяльності. 
Найпершим кроком на шляху до цього 
було скорочення операційних витрат, 
зокрема адміністративних, що досягнуто 
завдяки оптимізації чисельності 
персоналу, зменшенню офісних витрат та 
закриттю збиткових відділень.

Страховий портфель компанії є збалан
сованим. Станом на 01.01.2010 р. велику част
ку в загальному обсязі надходжень займа ють 
обов’язкові види страхування (22,0%). Частка 
страхування автотранспорту (найбільш збитко
вого виду) становить лише 45,4%. Високий рівень 
збитковості за цим видом страхування (79,6%) 
зумовлений загальноринковою тенден цією до 
зменшення обсягів страхування автотранспорту, 
але водночас він свідчить про клієнтоорієнтовану 
політику виплат Страхової компанії «Еталон».

Рівень виплат у 2009 році становить 
62,9%, що відповідає загальним тенденціям 
страхового ринку. За цим показником Компанія 
займає одне з провідних місць серед страхових 
компаній України.

Страхування автотранспорту 45,4%

Обов’язкове страхування (крім державного) 22,0% 

Страхування відповідальності 1,9%  

Особисте страхування (крім страхування життя) 12,4%

Страхування майна 18,3%

Страхування автотранспорту 57,5%

Обов’язкове страхування (крім державного) 15,2% 

Страхування відповідальності 0,0%  

Особисте страхування (крім страхування життя) 19,1%

Страхування майна 8,2%

Структура Страхових платЕжів за 2009 р.

Структура Страхових відШкодувань за 2009 р.
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Реалізація обраної стратегії забезпечила не тільки виживання Компанії в умовах загальної 
еконо міч ної кризи, але й у сукупності з професійним менеджментом та ентузіазмом співробіт
ників – позитивну динаміку надходження страхових платежів.

Упроваджені оптимізаційні заходи позитивно відобразилися також на якості обслуговування 
клієнтів, а саме оперативності виплати страхових відшкодувань. Про це свідчить значне зменшення 
резерву заявлених, але не сплачених збитків. Збільшившись в 2008 році порівняно з 2007м, 
з 13 282,6 тис. грн. до 14 426,8 тис. грн. у зв’язку з загальногалузевими негативними тенденціями, 
в 2009 році цей показник зменшився до 12 063,9 тис. грн., демонструючи високий рівень 
відповідальності Компанії за своїми зобов’язаннями.
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БаланС на 1 січня  2010 р.

актив
на початок 

звітного періоду, 
тис. грн.

на кінець 
звітного періоду,

тис. грн.
I. НЕОБОРОТНІ АКТиВи

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 1 157 716
первісна вартість 3 055 3 128
накопичена амортизація ( 1 898 ) ( 2 412 )

Незавершене будівництво 780 780
Основні засоби:

залишкова вартість 9 351 6 474
первісна вартість 18 647 18 195
знос ( 9 296 ) ( 11 721 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 2 702 86 417

Довгострокова дебіторська заборгованість 6 180
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
уСього за розділом I 13 996 9 4567

II. ОБОРОТНІ АКТиВи
Виробничі запаси 1 164 770
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 1 144 1 246
первісна вартість 1 144 1 246
резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 8 1
за виданими авансами
з нарахованих доходів 286 296
із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість 6 484 6 190
Поточні фінансові інвестиції 2 080
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 42 817 25 235
у т. ч. в касі
в іноземній валюті 104 221

Інші оборотні активи 26 26
уСього за розділом II 54 113 33 985
III. витрати майбутніх періодів 494 103
IV. необоротні активи та групи вибуття

БаланС 68 603 128 655
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БаланС на 1 січня  2010 р.

паСив
на початок 

звітного періоду, 
тис. грн.

на кінець 
звітного періоду,

тис. грн.
I. ВЛАСНий КАПІТАЛ

Статутний капітал 70 000 70 000
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал 4 909 4 892
Резервний капітал 12 113 12 113
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  ( 64 423 ) 7 218
Неоплачений капітал (      ) (      )
Вилучений капітал (      ) (      )
уСього за розділом I 22 599 94 223

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАйБУТНІх ВиТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 1 60
Інші забезпечення
Резерв незароблених премій 45 058 34 309

Частка перестраховиків у РНП ( 592 ) ( 1 991 )
Цільове фінансування 0

уСього за розділом II 44 467 32 378
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
уСього за розділом III 0

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 23 28
Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 68 74
з бюджетом 293 520
з позабюджетних платежів 1 1
зі страхування 0 90
з оплати праці 16 28
з учасниками
із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов’язання 1 136 1 313
уСього за розділом IV 1 537 2 054
V. доходи майбутніх періодів

БаланС 68 603 128 655
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звіт про ФінанСові рЕзультати за 2009 рік

I. ФінанСові рЕзультати
СТАТТЯ ЗА ЗВІТНий ПЕРІОД,

тис. грн.
ЗА ПОПЕРЕДНІй ПЕРІОД, 

тис. грн.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 45 308 84 178
Податок на додану вартість  
Акцизний збір  
Інші вирахування з доходу  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 45 308 84 178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 38 328 ) ( 60 739 )
валовий:

прибуток 6 980 23 439
збиток  

Інші операційні доходи 125 524 138 666
Адміністративні витрати ( 16 567 ) ( 29 370 )
Витрати на збут ( 8 252 ) ( 14 749 )
Інші операційні витрати ( 121 293 ) ( 141 465 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток  
збиток ( 13 608 ) ( 23 479 )
Доход від участі в капіталі  
Інші фінансові доходи 4 002 6 599
Інші доходи 134 578 53 343
Фінансові витрати ( 80 ) 
Втрати від участі в капіталі  
Інші витрати ( 51 054 ) ( 52 126 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 73 838 
збиток 15 663

Податок на прибуток від звичайної діяльності 2 205 4 078
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 71 633 
збиток  19 741

надзвичайні:
доходи 8 
витрати  

Податки з надзвичайного прибутку  
Чистий:

прибуток 71 641 
збиток  19 741

II. ЕлЕмЕнти опЕраційних витрат 
НАйМЕНУВАННЯ ПОКАЗНиКА ЗА ЗВІТНий ПЕРІОД,

тис. грн.
ЗА ПОПЕРЕДНІй ПЕРІОД, 

тис. грн.
Матеріальні затрати 1 215 1 457
Витрати на оплату праці 11 034 23 687
Відрахування на соціальні заходи 3 403 6 751
Амортизація 3 395 3 088
Інші операційні витрати 44 908 71 273
разом 63 955 106 256

III. розрахунок показників приБутковоСті акцій 
НАЗВА СТАТТІ ЗА ЗВІТНий ПЕРІОД,

тис. грн.
ЗА ПОПЕРЕДНІй ПЕРІОД, 

тис. грн.
Середньорічна кількість простих акцій  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  
Дивіденди на одну просту акцію  
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партнЕри і кліЄнти

Серед чинників успішної діяльності компанії слід виділити довгострокове 
партнерство із провідними банківськими, туристичними, страховими та іншими 
компаніями україни та світу. 

ЗАТ «Софтлайн»; ТОВ НВП «Ромсат»; 
«Молодий театр», ТзОв «Волари»; ТОВ «Гамма»; 
ТОВ «Енергоінвест», Телеканал «1+1», 

ЗАТ «Молочний Альянс», Львівська ТПП, ВАТ «Чернігівське хімволокно», 
ТзОВ «Тернопільська меблева фабрика», ЗАТ «СігмаСпорт», ТОВ «Транзас Україна», 
ТзОВ «Тернопільбуд», ТзОВ «Волинська фабрика гофротари», ТОВ «Портсервіс», 
ТОВ «Амальгама Люкс», хмельницька школа іконопису «Нікош» та інші.

Банки
• АТ «Укрексімбанк» 

• АТ «Ерсте Банк»

• ПАТ «Кредитпромбанк»

• ВАТ АСТРА БАНК

• ПАТ «БТА Банк»

• ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

• ВАТ ТФБ «Контракт»

• ПАТ «Кредобанк»

• ПАТ «Дочірній банк СБЕРБАНКУ РОСІЇ»

• ВАТ «КБ «хрещатик»

• ВАТ «КБ «Надра»

• ПАТ «БГ Банк»

• АТ «БАНК «ТАВРиКА»

Перестраховики
• SCOR (Франція, А 

за рейтингом Standard & Poors);

• Polish Re ( Польща, BBB 
за рейтингом Standard & Poors);

• ВСАТ «Інгосстрах» (Росія, BBB 
за рейтингом Standard & Poors); 

Страхові брокери
• Фінансовий брокер

• СБ «Малакут»

Туристичні компанії
• Туристичний оператор 

ТОВ «Туртесс Тревел»

• ТОВ «ТАСС тревел» 

• Туристична компанія «Solaris»

• ТОВ «Тревел центр «ТРАйМ»

• ТК «Подорожі першого класу»

• ЗАТ «Кий Авіа Крим»

• ЧФ ТОВ «АльфаАеротурсервіс»

• ТОВ «Корсар тревел»

• ТОВ «МТК ГРУП»

Асистуючі компанії
• ТОВ «РЕМЕД» (Туреччина)

• «ЭЛ.Ай.СІ. Асистанс»

• ТОВ «ВКД «НАТРІС»

• ЗАТ «Коріс Україна»



ліцЕнзії на право здійСнЕння Страхової діяльноСті

адрЕСи рЕгіональних прЕдСтавництв Страхової компанії «Еталон»

Серія, номер та дата видачі

доБровільні види Страхування
1. Страхування від нещасних випадків АВ 469864 від 28.07.2009 р.
2. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ 469859 від 28.07.2009 р.
3. Страхування здоров’я на випадок хвороби АВ 469858 від 28.07.2009 р.
4. Страхування залізничного транспорту АВ 469857 від 28.07.2009 р.
5. Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АВ 469863 від 28.07.2009 р.
6. Страхування повітряного транспорту АВ 469866 від 28.07.2009 р.
7. Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) АВ 469869 від 28.07.2009 р.
8. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ 469862 від 28.07.2009 р.
9. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ 469897 від 28.07.2009 р.

10. Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

АВ 469860 від 28.07.2009 р.

11. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ 469867 від 28.07.2009 р.
12. Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) АВ 469856 від 28.07.2009 р.
13. Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідаль

ності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))
АВ 469865 від 28.07.2009 р.

14. Страхування фінансових ризиків АВ 469861 від 28.07.2009 р.
15. Страхування медичних витрат АВ 469868 від 28.07.2009 р.

оБов‘язкові види Страхування
1. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів
АВ 469851 від 28.07.2009 р.

2. 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 санітарноепідеміологічного характеру

АВ 469859 від 28.07.2009 р.

3. 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)

АВ 469855 від 28.07.2009 р.

4. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АВ 469848 від 28.07.2009 р.
5. Страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів АВ 469850 від 28.07.2009 р.
6. 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
АВ 469852 від 28.07.2009 р.

7. Авіаційне страхування цивільної авіації АВ 469853 від 28.07.2009 р.
8. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту АВ 469849 від 28.07.2009 р.

м. Вінниця, вул. Київська, 14, корпус А
м. Луцьк, вул. Івана Франка, 53
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 27, оф. 11
м. Донецьк, прт Дзержинського, 69 «Б», оф. 30
м. Житомир, вул.Театральна, 9/5
м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 27/29
м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 53/44
м. Кривий Ріг, вул. 22ого Партз’їзду, 39/37
м. ІваноФранківськ, вул. Чорновола, 117 «А»
м. Луганськ, вул. 16а лінія, 19 «А», оф. 16
м. Львів, площа Св. Юра, 6, оф.1
м. Миколаїв, прт Леніна, 101
м. Одеса, вул. Некрасова, 7, оф. 27
м. Полтава, вул. Рози Люксембург, 64 
м. Рівне, прт Миру, 11
м. Севастополь, вул. Очаківців, 34 «А»
м. Сімферополь, вул. Чехова, 4, оф. 4
м. Суми, вул. Леваневського, 10/1
м. Тернопіль,вул. Соломії Крушельницької, 39, оф. 7
м. Ужгород, вул. Швабська, 21
м. харків , вул. Мироносицька, 54
м. херсон, вул. 9 січня, 27а
м. хмельницький, вул. Соборна, 55
м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25
м. Чернівці, вул. Головна, 265в, оф. 11, 12
м. Чернігів, вул. Щорса, 23
м. Київ, вул. Щорса, 32 «Б»

(0432) 52-08-30
(0332) 77-01-64
(056) 370-12-97
(062) 332-34-82
(0412) 42-16-53
(061) 289-78-92
(0522) 22-11-27
(0564) 01-35-95
(0342) 50-30-78
(0642) 50-20-36
(0322) 97-13-76
(0512) 58-00-98
(048) 786-08-48
(0532) 69-12-29 
(0362) 62-31-69
(0692) 54-74-29
(0652) 24-86-70
(0542) 60-82-97
(0352) 43-53-05
(0312) 67-25-10
(057) 700-69-82
(0552) 32-54-07
(0382) 65-45-75
(0472) 32-21-26
(0372) 58-62-84
(0462) 65-22-02
(044) 569-84-61




