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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiональному банку УкраТни

Акцiонерам та Керiвництву
ПрАТ кСТРАХОВА КОМПАНlЯ кЕТАЛОН>

3BiT щодо аудиту консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi

flyMKa
ми провели аудит консолiдованот фiнансовот звiтностi привдтного
АКЦlоНЕРНоГо ТоВАРИсТВА кСТРАХоВА коМпАНlЯ кЕТАЛоН> (далi
товариство) та його дочiрнiх пiдприемств (далi разом - Група), що складаеться з
консолiдованого балансу (консолiдованого звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня
2020 р., консолiдованого звiту про фiнансовi результати (консолiдованого звiту про
сукупний дохiд), консолiдованого звiту про власний капiтал та консолiдованого
звiту про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився зазначеною датою, та примiток
до консолiдованот фiнансовоi' звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.

На нашу думку консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае
достовiрно, в ycix суттевих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на
3'1 грудня 2020 р., li' консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi 

'грошовi

потоки 3а piK, lло закiнчився 3азначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФ3) та вiдповiдае вимогам 3акону УкраТни
1Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд lо.оz.lоЬэ р.
Ns 996-XlV (далi - 3У Ne 996-XlV) щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi квiдповiдальнiстt
аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> нашого звiту. Ми о незалежними по
вiдношенню до Групи згiдно з етичними вимогами та вимогами законодавства,
3астосовними в YKpai'Hi до нашого аудиту консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними
для використання Тх як основи для нашоТ думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту = Ц€ питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту консолiдованот фiнансовот звiтностl за
поточниЙ перiод. цi питаннЯ розглядалисЬ У KoHTeKcTi нашого аудиту
консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
ДУМКИ ЩОДО НеТ, при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань,
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Ми визначили, що описане нижче питання е ключовим питанням аудиту, яке слiд
вiдобразити у нашому звiтi.

Сmраховi рфервч
CTpaxoBi ре3ерви е оцiнкою обсягу зобов'язань Товариства для здiйснення
майбутнiх виплат. Визначення суми страхових резервiв було ключовою областю
професiйНих суджень керiвництва Товариства, На звiтну дату cTpaxoBi резерви
складають майже 7зоь загальних зобов'язань Товариства та мають вплив на його
фiнансовий стан та ре3ультати дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання
формування резервiв як ключове.
У Товариствi формуються наступнi cTpaxoBi резерви:
- резерв незароблених премiй;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
- резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi.

3а договорами обов'язкового страхування цивiльно-правовот вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв сформовано резерв коливань
збитковостi. Резерв в розмiрi 1145 тис. грн. вiдображений у складi власного
капiталу Товариства.
ми оцiнили та перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно
формування та розмiщення коштiв страхових резервiв. Ми перевiрили розрахунки
дотримання обов'язкових критерiтв i нормативiв достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостiоперацiй страховика, затвердженi Розпорядженням Нацiональнот koMicii' з
регулювання ринкiв фiнансових послуг Укратни кпро затвердження Положення
про обов'язковi критерiТ i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдносТi, прибутКовостi, якостi активiВ та ризикОвостi операцiй страховика> вiд
07.06.201В р. Na В50, та не виявили недостатностi прийнятних активiв на звiтну
дату.

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

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя складаеться з iнформацii', яка мiститься у Консолiдованому зBiTi про
управлiння вiдповiдно до 3У Ns 996-XlV та 3BiTi про корпоративне управлiння
згiднО iз ЗаконоМ Украi'нИ кПрО цiннi папери та фондовий ринок) вiд 23.0Z,2006 р.
Ns 3480-1V (далi * зУ Ns 34B0-1V), але не о консолiдованою фiнансовою звiтнiстю
за 2020 piK та нашим звiтом аудитора щодо неТ.

НаШа ДУМКа Щодо консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi не поширюоться на iншу
iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi'
iншоj'iнформацiТ, яка мiститься у Консолiдованому 3BiTi про управлiння.
у 3в'язку з нашим аудитом консолiдовано'l фiнансовот звiтностi нашою
вiдповiдальнiстю о ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути,чи icHye суттова невiдповiднiсть мiж iнщою iнформацiею та консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя мае вигляд такот, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на
ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттове
викривлення цiеi'iншот iнформацiт, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
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КонсолiдованиЙ 3BiT про управлiння, наданиЙ управлiнським персоналом
lовариства, у3годжуеться з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю iрупи за
2020 piK.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядовот ради за
консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання консолiдованот фiнансовоl' звiтностi вiдповiдно до мсФ3 та за таку
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначао потрiбною
для того, щоб забе3печити складання консолiдованоТ фiнансовоl'звiтностi, що не
мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
при складаннi консолiдованоi' фiнансовот звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть 3а оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на
безпереРвнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безпереРвностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльносТi яК основИ длЯ бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть, або
не мае iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Групи.

вiдповiдал ьн icTb аудитора за аудит консол iдова нот фi на нсо вот звiтностi
Нашими цiлями е отримання об/рунтованоТ впевненостi, що консолiдована
фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, tцо мiстить нашу думку.
Обdрунтована впевненiсть е високиМ piBHeM BneBHeHocTi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завх(,ци виявить суттеве викривлення, коли
воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться,
вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеТ консол iдованоТ фi нансовоТ звiтностi.
ВиконуючИ аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуомо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM
того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення консолiдованот
фiнансовот звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, розробляемо й
виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо
аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання i'x як
основи для нашот думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;- отримуOмо ро3умiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуеться аудиту,
для ро3робки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
ВИСЛОВЛеННя думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обiрунтованiсть
облiковиХ оцiноК i вiдповiдних розкриттiв iнформацii', зроблених
управлiнським персоналом ;
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_ доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимовисновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiЙ або умов, що може
поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi. Якщо мИ доходимо висновку щодо
iснування такот суттевот невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у консолiдовiнiй
фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття iнформацiт Ь неналежними,
модифiкувати свою думку, Нашi висновки r'рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або
умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi;

- оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст консолiдованоi' фiнансовоТзвiтностi включно 3 розкриттями iнформацiт, а також То, чи показуе
консолiдована фiнансова звiтнiсть операцii'та подiт, що покладенi в ocHoBi il'
складання, так, щоб досягти достовiрного подання;- отримуемо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо
фiнансовоi' iнформацii' суб'ектiв господарювання або господарськоi'
дiяльностi Групи для висловлення думки щодо консолiдованоi' фiнансовоТ
звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання
аудитУ Групи. Ми несеМо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторськоi'
думки.

Ми повiдомляом_о Наглядову Раду разом з iншими питаннями iнформацiю про
3апланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати,
включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаемо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо l'M про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б об/рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв,
З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми
ви3начили Ti, що були найбiльш 3начущими пiд час аудиту консолiдованоТ
фiнансовоt' звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi о ключовими питаннями
аудиту.

3BiT щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

,ЩоOаmково do BllMoт МiжнароOнчх сmанdарmiв ауdumу, у звimi незалежноео
ayOumopa мu наOаемо mакож iнформацiю вiОповiОно do ч, 4 сm. 14 3акону YKpai'Hu
,!Про ayOum фiнансовоi'звimносmi mа ауОumорську diяльнiсmь> вid 21,iz,zotT р
Ns 2258-Vlll:

п рuзначення ayOumopa mа заеалъна mрuвалiсmъ п рооовження повноважень
Протоколом Ns 72 вiд 21 сiчня 2о21 р, позачергових загальних зборiв акцiонерiв
товариства нас було при3начено суб'ектом аудиторськоi'дiяльностi для ,"даrп,
послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi Групи за 2020 piK.

3агальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить
1 piK.
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щоOо узеоdження звimу незалежноео ауdumора з dоdаm ковuм звimом Оля
ау0 u mо рс ько ео ко м i mе mу

ми пiдтверджуемо, що цей звiт узгоджений iз додатковим звiтом для
аудиторського KoMiTeTy, який нами було пiдготовлено та надано Наглядовiй радi,
на яку покладено функцiТ Аудиторського KoMiTeTy.

Ненаdання HeayOu mарськчх послуе

ми повiдомляемо, що ми не надавали Товариству та контрольованим ним
суб'ектам жодних послуг, заборонених законодавством, та жодних неаудиторських
послуг,

,Щоmрчмання вuмое 3У Ns 3480-1V

3гiднО 3 вимогами ст. 4о1 3У Ns 34B1-1V, вiд нас вимагаеться перевiрити та
висловити думку вiдносно деяких роздiлiв 3BiTy про корпоративне управлiння ускладi 3BiTy керiвництва.
пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у 3BiTi про корпоративне
управлiння, ми дiйшли висновку, що 3BiT про корпоративне управлiння мiстить
iнформацiю, розкриття якоТ вимагаеться ст, 4О1 3У Ns 34В0-|V.

пояснення щоOо рфульmаmuвносmi ауоumу в часmuнi вuявлення пору[uень,
зокрема пов'язанчх iз шахрайсmвом

згiдно з МсА 3,15 кlдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттевих викривлень через
розумiннЯ суб'екта господарЮвання i його середовищаD, ми виконали процедури,
необхiднi для отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiТ
ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства вiдповiдно до п/сд 24о
кВiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоi'
звiтностi>.

Нами були поданi запити управлiнському персоналу та iншим працiвникам Групи,
якi, на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при
iдентифiкацiт ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.
Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi, з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi, Ми отримали розумiння зовнiшнiх
чинникiв дiяльностi Групи, структури його власностi та корпоративного управлiння,
структури та способу фiнансування, облiковот полiтики, цiлей та стратегiй i

пов'я3аних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та оглядiв фiнансових результатiв.
Вiдповiдно до мсА 450 кОцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту>,
нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiковоi' полiтики та
облiкових оцiнок щодо визначення Тх впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено Тх
вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi
процедури щодо аналiзу показникiв лiквiдностi та платоспроможностi. Ми провели
тестування системи внутрiшнього контролю з метою отримання висновкiв щодо 'П'

надiйностi та дiевостi. На нашу думку, система внутрiшнього контролю Групи о
ефективною для обсягiв реалiзацii' ToBapiB та послуг, що надае Група, для
запобiгання фактам шахрайства та помилок.
масштаби нашот перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали
доступ до BcieT необхiдноi' iнформацiТ.
ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi
можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттеве
викривлення внаслiдок шахрайства або помилок.
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flотриманнЯ вимоГ норматиВно-правовиХ aKTiB Нацкомфiнпослуг, що
регулюють дiяльнiсть страховика, цlодо:

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

Нами зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження
достовiрностi розмiру та складу статутного капiталу у фiнансовiй звiтностi
ПрАТ кСК <ЕТАЛОН) у Bcix суттевих аспектах.
у процесi зiбрання доказiв 3астосовувалися Taki аудиторськi процедури, як
перевiрка та пiдрахунок (обчислення). Аудиторами Оуло проведено пёревiрку
вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку .ruryrroro
капiталу, шляхом зiставлення даних ГоловноТ книги, журналiв та iншиi вiдоЙостей
капiталу Товариства.
облiК та використаннЯ коштiв Товариства ведеться згiдно з дiючим
законодавством.
ФормуваНня та сплатУ статутноГо капiталУ вiдображено в бухгалтерському облiку
та звiтностi вiдповiдно до дiючого законодавства.
за наданимИ документами, статутниЙ капiтал станоМ на 31.12,2о2О р.сформований в повномУ обсязi та вiдображений в рядку 14о0 <3ареестроrurйй
(пайовий) капiтал> БалансУ Товариства на 31.12.2о20 р. у розмiрi 77 000 тис. грн.
У звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i, вiдповiдно,
напрямки Тх використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Грошовi кошти, якi були BHeceHi в статутний капiтал Товариства в попереднiх
звiтних перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного
потенцiалу Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та
iнформа цiй н их систем, створен ня потужноТ i нфраструктури Товариства.
Фондiв та peзepвiB, не передбачених чинним законодавством УкраТни, Товариство
у звiтному перiодi не створювало та не використовувало.

б) обов'язковuХ Kpumepii'B i нормаmuвiв Оосmаmносmi капimалу mа
плаmоспроможносmi, лiквidносmi, прчбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа
рu?uковоСmi операЦiй, dоOерЖання iнtлuх показнuкiв i вuмое, що обмежуюmь
рчзчкч за операцiямч з фiнансовuмч акmuвамu

у 2020 роцi Товариство у ходi здiйснення господарськоТ дiяльностi в цiлому
дотримувалося обов'язкових критерii'в нормативiв достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi
операцiй, якi встано_вленi Розпорядженням Нацкомфiнпослуг ппро затвердження
положення про обов'язковi критерiт i нормативи достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi
операцiЙ страховика> вiд 07.06.2018 р. Ne 850 (далi - Положення Ns в50), та iнших
показникiв i вимог, що обмежують ризики з фiнансовими активами.
На звiтнУ дату 30.09.2020 р. Товариство облiковувало на балансi прийнятих активiвв достатнiй кiлькостi для виконання нормативу якостi активiв, встановленого
роздiлом V| Положення Ns В50 за результатами звiтностi за 9 мiсяцiв 202О р. При
цьому було некоректно здiйснено розрахунок нормативу якостi за вiдповiдний
перiод у 3в'я3кУ 3 неправИльним трактуванням п. 2 роздiлу VI Положення Ns В50
(не враховано твердження (з урахуванням вимог та оdмежень, встановлених
пунктами 3-6 роздiлу ll та пунктами 2-6 роздiлу V цього Положення>), що призвело
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до недостатнього ро3мiщення коштiв на депозитних рахунках i невиконання
нормативу якостi.

Станом на з1.12,2020 р. Товариство дотримуеться обов'язкових критерiТв
нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi,
якостi активiв та ризиковостi операцiй, якi встановленi Положенням Nb 850, та
iнших показникiв i вимоп tло обмежують ризики з фiнансовими активами.

в) формуваНня, веOення облiку, dосmаmносmi mа аОекваmносmi сформованuх
резервiв вidповidно 0о законоdавсmва

CTpaxoBi резерви Товариства сформованi вiдповiдно до Розпорядження
!ержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг в YKpaTHi кПро
3атвердження Методики формування страхових резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життяD вiд 17.12.2ОО4 р Ne з104 (зi змiнiми та
доповненнями).
Товариство формуе наступн i види резервiв:
Резерв незароблен uх п ремiй :

- методоМ к11365> (крrо rata temporis>) для обов'язкового страхування
цивiльно-правовоi'вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв;- методоМ <<1124>> (<паушальний> метод) - для iнших видiв страхування на
провадження дiяльностi з яких Товариство отримало лiцензiТ, KpiM
обов'язкового страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.

Резервч збumкiв:

- резерви збиткiв включають резерв заявлених, але невиплачених збиткiв.
розмiр резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, Компанiя визначае за
кожним видом страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на
пiдставi 3аявлених вимог, отриманих у письмовiй формi (письмова заява,
факсимiльне повiдомлення тощо), залежно вiд сум фактично зазнаних або
очiкуваних страхувальниками (таlабо iншими особами, визначеними
законодавством або договором страхування) збиткiв (шкоди) у результатi
настання подiт, що мао о3наки страхового випадку, Розмiр резерву заявлених,
але не виплачених збиткiв, ви3начаеться як сума резервiв заявлених, але не
виплачених збиткiв, розрахованих за BciMa видами страхування.- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. Розрахунок резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, здiйснюеться iз застосуванням актуарних методiв
для аналiзу розвитку збиткiв у cTpaxyBaHHi. Товариство в залежностi вiд
наявностi даних застосовуо наступнi aKTyapHi методи:
. ланцюговий метод (Chain Lаddеr);о метод Борнхуеттера-Фергюсона (Воrпhuеttеr-Fеrgusоп);. модифiкацiявищезазначенихактуарнихметодiв.

AKTyapHi методи ро3рахунку резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi,
згiдно з цим пунктом 3астосовуються за наявностi даних не менше нiж за12 кварталiв поспiль щодо здiйснення страхових виплат з виду
страхування, при цьому кiлькiсть страхових виплат з виду страхування за
цей перiод становить не менщ як 30.

резерв колuвань збumковосmi. Товариство формуе резерв коливань збитковостi
3а договорами обов'язкового страхування цивiльно-правовоt' вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв.
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Розмiр сформованих на 31.12.2о2о р. страхових резервiв та часток
перестрахови KiB становить :

е) всmановленuх фiнансовuх нормаmuвiв mа засmосованuх захоОiв вплuву Оо
фiнансово|ерупu, у разi вхоOження суб'окmа еоспооарювання Оо mакоi'

ПрАТ кСК кЕТАЛОН> не входить до фiнансовоТ групи.

d) сmрукmурu iнвесmuцiйноео порmфелю iз зазначенням реквiзumiв емimенmа
(назва, ко0 за еДРПОУ), cywlJ, ознакч фiкmuвносmi mощо

у складi,щовгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються:

ПрАТ кСК кЕТАЛоН) дотримуеться вимог щодо структури iнвестицiйного
портфелю.
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Резерв
Сформовано
на звiтну дату

(тис. грн.)

Частка перестраховикiв
у резервi
(тис. грн,)

Незароблених премiй 77 з76 6 541
Резерв збиткiв 36 в38

сформованi cтpaxoBi резерви представлено такими категорiями активiв, а саме:
КатегорiТ активiв, якими

на кiнець
п редставленi cTpaxoBi резерви
звiтного перiоду Сума, тис. rрн.

llшgцqgцрц]и l.{a лоточ них рахунках 1 162
]_Qgti ццqщLЕ{дgдц_И 9ц9!I т и ) та р а хуiй у м о в н o-io з О е р l Й iБТЁЙ Р О У j 23 506
J)цqруI9щ9децно 55 960

1!)9qдцqцr_!rдщr49д4!1цJ р i м 
_ц 

iл ь о в и х о бл trа ц п;1 ) 69 420
_5) права _вимqги д9 перестраховикiв 6 5416) iнвестицij' в eKoHoMiKy УкраТни за нЪпýямаЙи НБеЪтувайя гЫуiеи
економiки за рахунок коштiв страхових резервiв, затвердженими
!ощщ!qqц Кабiнету_ЦЛlнiстрiв Украi'ни вiд 17,0В.2002 N9 1211

14 125

7) залишок коштiв у централiзовани , що
сплаченt страховиками до централiзованих страхових резервних фондiвМТсБУ ВсЬоГо, tз них:

30 607

8) непрострочена дебiторська заборгованiсть за Укладенr,lми договорами
страхування за окремими qидами страхування* в 554
9)нeпpoстpoЧeНадeбiтopcьказабopгoванiсiьщopайи
страхування з видiв страхування, не зазначених у пiдпунктах 16 та 17
49t]9д 49дqщу

1 9з4

1 0) непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладенийи договорами
_цqLeqp_qly€qt]t|E н_еэq9начениNли у пiдпунктах 17, 20 даного додаткv 34
11) непросrрочена дебiторська заборгованiсть, що вйникла вiаслiдок
розмiu_lеннЯ грошовиХ коштiВ страховика в гарантiйних фондахасистанських компанiй виключно з метою гарантування медичного
о!9дуl9qуЕ9!цl_ц!Lq Hli в gfpa х ов и ка в .дл ед и ч н и х за кл ада х в iд п о в iд н о д

зз0

12) дебiторська заборгованiсть за нарахованими-йдсйкыи - й
банкiвськими вкладами (депозитами), цiнними паперами, eMiTeHToM яких с
держава

717

Назва Код
едрпоу

BapTicTb пакету, тис. грн,
31.12.2019 р. З1.12.2020 р,

ПАТ кСГХП <[1олiмiнерал> 05762281 127 127
ТОВ <Агенцiя супровод)кення туристичного
та страхов9го бiзнесу> 42902373 6 999 6 999
ТОВ <Подорожi та туризм) 429о2263 6 999 6 999
ТОВ <Спецагропроект) 350975в0 0 34 000
ТОВ <€ернопром агро) 399вв885 0 з5 420

в



е) 3аборонu 3алучення фiнансовuх акmuеЬ eld фiзuчнuх осiб iз зобов'язанням
щоOо насmупноео i'x повернення

ПрАТ кСК кЕТАлон> дотримуеться вимог щодо заборони залучення фiнансовихактивiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язаннями щодо наступного Тх повернення,
установлених п, з8 Постанови Кl\лу ппро затвердження Лiцензiйних умовпровадженнЯ господарськоТ дiяльностi З наданнЯ фiнансових послуг (KpiM
професiйноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> вiд 07.12.2о16 р. No 91i (д;лi -Лiцензiйнi умови No 913).

ж) сумiщення проваOження вudiв еоспооарськоi'diяльносmi

ПрАТ кСК кЕТАЛоН) дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження
видiв господарськоТ дiяльностi, установлених п. 37 Лiцензiйних умов Ns 91з, р. 2
РозпоряДженнЯ ,ЩержавнОТ KoMiciT з регулюВання ринкiв фiнансових послуг УкраТни
кПрО 3атвердЖеннЯ ПоложеннЯ прО встановлення обмежень на сумiщення
дiяльностi фiнансових установ з надання певних видiв фiнансових поЬлуг)) вiд
08,07.2004 р. Nэ 1515.

з) наdання фiнансовuх послуе на пidсmавi dоеовору вidповiоно do
законоOавсmва mа внуmрiшнiх правчл наОання фiнансовuх послуе суб'екmом
еоспоOарювання

ТовариствО дотримуеться затверджених та зареестрованих Нацкомфiнпослуг
правил страхування. В договорах страхування вказуеться конкретний вид правил
страхування, вiдповiдно до яких укладено договори. Товариством надаються
фiнансовi послуги, а саме - iншi види страхування, kpiM страхування життя на
пiдставi договорiв страхування, якi вiдповiдають вимогам 3акону УкраТни кПро
страхування> вiд 07,0З,1996 р. Ne 85/96-ВР.

i) розмiщення iнформацii' на власному
забез печ е н н я ii' акmу ал ьн ocmi

веб-сайmi (веб-сrтlорiнцi) mа

Товариство надае iнформацiю клiенту (споживачу) вiдповiдно до ст. 12 Закону
УкраТни кПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансовиi
послуг> вiд 12,07,2001 p.N9 2664-1ll (далi - зУ Ns 2664-|ll), iз забезпеченням iT
актуальностi, на власному веб-сайтi http://www.etalon.ua.

0 прчйняmmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB

Y РаЗi КОНфлiкту iHTepeciB ПрАТ кСК кЕТАЛОНD дотримуеться вимог ст, 10
3У Ns 2664-1ll щодо прийняття рiшень.
Аудитори не виявили наявностi конфлiкту у 2020 роцi.

й) вidповiOносmi прuмitцень, у якuх зOiйснюеmься суб'екmом еоспоdарювання
обслуеовування клiенmiв (спожчвачiв), 1осmупносmi Оля осiб з iнвалiонiсmю
mа iншuх мало мобiльнuх еруп населення вidповiОно do Оержавнuх
буOiвельнuх норм, правuл i cmaHOapmiB, що Оокуменmально
пiOmверOжуоmься фахiвцем з пumань mехнiчноео обсmеження-буdiвель mа
спору0, якчй мае квалiфiкацiйнuй серmuфiкаm

товариство дотримуеться вимог щодо вiдповiдностi примiщень, у яких
здiйснюеться обслуговування клiентiв (споживачiв), доступностi для осiб з
iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення вiдповiдно до державних
будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуоться
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фахiвцем 3 питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який мае
квалiфiкацiйний сертифiкат.

lнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльниХ груП населення розмiщена у доступному для вiзуального
сприйняття клiентом (споживачем) мiсцi.

к) внесення суб'скmом еоспоdарювання iнформацii' про Bci cBoi' вiОокремленi
пiOрозOiлu dо еduноео dержавноео реесmру юрuОuчнuх осiб, фiзччнuх осiб-
пiOпрuемцiв mа еромаdськчх формуванъ mа do ,щержавноео реосmру
фiнансоВuх усmанов вiOповiOно do BlJMoe, усmановленuх законоОавсmвом

У Товариства немае вiдокремлених пiдроздiлiв.

л) внуmрituнъоео конmролю mа внуmрiшньоео ауОumу

Рiшенням Наглядовоi' Ради ПрАТ кСК кЕТАЛоН> обов'язки внутрiшнього
аудитора покладено на Литовченко А.М. (Наказ Ns 31/1-К вiд 26.11.2О2О р.),
внутрiшнiй аудитор пiдпорядковуеться Наглядовiй радi.
3 урахуванняМ вимог ст. 15-1 ЗУ Ns 2664_1ll, затверджено посадову iнструкцiю
аудитора ПрАТ (СК KETAJ]OH> (Протокол НаглядовоТ ради Ns 35-1 вiд
04.01 ,2017 р ). Рiшенням НаглядовоТ ради ПрАТ кСК кЕТА.tlоН>
(ПротокоЛ Ns 35-1 вiД 04.01 .2017 р ) затверджено Положення про службу
внутрiшньогО аудитУ (контролю) ПрАТ кСК кЕТАЛоН>. Свою дiяльнiстt
внутрiшнiй аудитор здiйснюе на пiдставi Статуту, Положення про службу
внутрiшньогО аудитУ (контролю), Порядку органiзацiТ проведення, оформлення
результатiв: планових/позапланових аудиторських перевiрок фiнансово-
господарськоТ та страховоТ дiяльносТi, перевiроК окремиХ бiзнес-процесiв
внутрiшнiм аудитором, посадовоТ iнструкцii' ПрАТ кСК кЕТдЛоН). На пiдставi
плану-графiка проведення аудиторських перевiрок пiдроздiлiв Товариства щодо
здiйснення фiнансово-господарськот, страховот дiяльностi, окремих бiзнес-
лроцесiв проводяться плановi аудиторськi перевiрки структурних пiдроздiлiв
ТоварисТва, за результатами проведених перевiрок складаються вiдповiднi акти
або звiти, здiйснюеться постiйний контроль, монiторинг за виконанням
рекомендацiй, якi зазначаються в звiтах/актах про перевiрку, тощо.
ПРОТЯГОМ 2020 року здiйснювався внутрiшнiй аудит Товариства вiдповiдно до
3атвердженого рiчного плану роботи та графiка внутрiшнього аудиту. Метою
внутрiшньот перевiрки було надання Ревiзiйнiй koMiciT i Виконавчому органу
Товариства не3алежноТ i об'ективно'i iнформацiТ для забезпечення ефективного
управлiння Товариством.

М) ОбЛiКОВОi' mа реесmруючоi'сuсmемч (проzрамне забезпечення mа спецiалъне
mехнiчне облаOнання), якi переOбачаюmь веdення облiку операцiй з наоання
фiнансовuх послуе спожчвачам mа поOання звimносmi dо Нацкомфiнпослуе

облiкова та рееструюча системи Товариства ведуться в електронному виглядi
шляхом використання вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечуе
облiк споживачiв послуг фiнансовоТ компанiТ та здiйснюе реестрацiю l'х операцiй.
облiкова та рееструюча системи в повнiй Mipi вiдповiдають вимогам НацiональноТ
KoMicii' 3 регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни та iншим нормативно-
правовим актам.
товариством враховано вимоги стосовно вiдповiдностi керiвника i головного
бухгалтера Професiйним вимогам до керiвникiв та головних бухгалтерiв
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фiнансових установ, 3атверджениМ РозпорядженняМ ,ЩержавноТ KoMiciT з
регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд 1З,07,2ОО4 р. No .l590.

Бухгалтерський облiк дiяльностi Товариства ведеться у комп'ютернiй програмi
кl с: Бухгалтерiя> 3 урахуванням специфiки ведення облiку страховими
компанiями,

н) eomiBKoBux розрахункiв
у Товариствi немае В наявностi готiвкових грошових коштiв. Товариство не
здiйснюе операцiй з готiвкою.

о) зберiеання epoulolux кошmiв i ookyMeHmiB mа наявносmi необхiонuх засобiв
безпекu (зокрема сейфu Оля зберiеання epotuoBux коцlmiв, охоронну
сченалiзацiю mа/або еldпоеid ну охорону)

3берiгання грошових коштiв i документiв забезпечене необхiдними засобами
безпеки (зокрема наявнi сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронна
сигналiзацiя та охорона), вiдповiдно до Постанови НБУ кПро затвердження
|1ол9ження про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKpai'Hi> вiд
29,12,2017 р. No 'l48.

п) рфкрummЯ iнформацii' щоОо поряdку формування сmаmуmноео капimалу
(iсmорiя похоOження кошmiв)

Станом на 3'1 .12.2020 р. розмiр 3аявленого та зареестрованого статутного капiталу
Товариства складае 77 000 000,00 грн. Статутний капiтал сплачепйй акцiонер"rй
виключно грошовими коштами в повному обсязi в попереднiх перiодах. У звiтному
перiодi розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався.

lнформацiя про учасникiв фiнансовоТ установи
станом на 31 .12.2020 р.

Найменування юридичноТ особи
чи П.l,Б. фiзичноТ особи, яка е
засновником чи учасником

Товариства

Частка в
статутному

капiталi, грн.

Частка в
статутному
капiталi, %

3аборгованiсть
засновника чи

учасника
Товариства за
внесками до
статутного

капiталч. грн.

3аборгованiсть
засновника чи

учасника
Товариства за
внесками до
статутного
капiталу, %сп lHBEсTMEHIC, ллс,

мlсцЕзнАходжЕння, sз001,
сшА, штАт вдйомtнг, Mlc1,o
джЕксон, ьводввй АвЕню,
610, АпАртАtиЕнти 201

77 000 00,00
1 00%
Пряме

володiння
0,00 0

р) рфкрummя 0жерела
(капimал у 0ооцiнках,

похоdження склаdовчх часmL]н
внескч dо dоOаmковоео капimалу)

власноео капimалу

Складова частина власного
капiталу

Сума станом на
31.12,2020 р., тис. грн. flжерело формування

Статутний капiталl 77 000 Внески учасникiв
капiтал у дооt_liнках 4з в65 дооцiнка необооотних активi

,Щодатковий капiтал 0

Емiсйний дохi71
[3apTicTb без KoLrt,Torзtto отримаt] их необоротн их
активiв
Сума капiтаrry, який вкладено засновtlиками гlонад
статутний капiтал

1 145 lншi
Резервний капiтал 12 367 Вiлрахування iз чистого прибчткч
[,1ерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) -41 255 Резул ьт,ат госпо/]а pcbKoi' дiял bHoc,Ti
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!жерелом походження капiталу в дооцiнках е проведена за результатами
незалежноТ оцiнки дооцiнка необоротних активiв,

с) ро\крummя iнформацi| з урахуванням Bt)Moeu Мiжнароdнuх сmанОарmiв
фiнансово| звimносmi BidHocHo меmоОiв оцiнкч справеОлuвоi' варmосmi
акmчвiв фiнансовuх компанiй

оцiнка BapTocTi активiв Товариства здiйснена вiдповiдно до вимог мсФз за
справедли вою вартiстю.
Пiдготовка фiнансовоi' звiтностi згiдно з МСФ3 вимагао вiд керiвництва
ф_ормування суджень, оцiнок та припуlлень, якi впливають на застосування
облiковиХ полiтик, а також на суми активiв, зобов'язань, доходiв та ,rrраr,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, Оцiнки та пов'язанi з ними припущення
/рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються
обiрунтованими 3а даних обставин, результати яких формують основу суджень
стосовно балансовот BapTocTi активiв та зобов'язань, яка не е очевидною з iнших
джерел. Хоча цi оцiнки /рунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом
поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттево вiдрiзнятися вiд
цих оцiнок.

товариство 3астосовуе методи оцiнки BapTocтi, якi вiдповiдають обставинам та
для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи
використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання
закритих вхiдних даних.
Товариство здiйснюо виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiвта 3обов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються мсБо 39 кФiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка> та МСФЗ'13 кОцiнка справедливоi'вартостi> у
Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Пiд час пiдготовки цiеТ фiнансовоТ звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi
судження, оцiнки та припущення:

1, Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть
безперервностi.

на пlдставl принципу

2. Жодний компонент бiзнесу таlабо група активiв чи okpeMi активи не
передбаченi для продажу та не класифiкованi як групи вибуття. Вся
дiяльнiсть розглядаеться як дiяльнiсть, що продовжуеться, iнформацiя з
припиненоТ дiяльностi не наводиться.

3. Строки корисного використання довгострокових активiв е предметом
судження, що l'рунтуеться на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком
зношенi активИ продовжуютЬ використОвуватися та не можуть бути
списаними з балансу, так як Товариство Тх фактично використовуе, пiдтримуе
у робочому cTaHi.

4, Резерви цорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до
методологiТ, визначеноТ обл i ковою пол iти кою.

5. Оцiнка приблизнот справедливоi' BapTocTi за фiнансовими активами та
зобов'язаннями, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але
розкриття справедливоТ BapTocTi яких вимагаеться, мiстить припущення щодо
ТхньоТ справедливоТ BapTocTi.

6. облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд
припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi
грошовi потоки тощо).
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7, Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, якi вiдображенi в
балансi як довгостроковi (KpiM вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд
поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять
мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу.

8. Товариством оцiнено, що Bci договори оренди, за якими воно виступае
стороноЮ, не мiстЯть о3наК фiнансовоТ оренди та повиннi класифiкуватиiя як
операцiйна оренда.

9, Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять
припущення стосовно варiювання чинникiв та Тхнього впливу на активи,
зобов'язання, сукупний дохiд та капiтал.

Аудитор вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування недоступнi, е ключовим
джерелом неви3наченостi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем
ймовiрностi 3а3нають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуютiся на
припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в
оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
Аудитор вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi'вартостi
о достатНiми,i не вважае, що 3а межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка
суттева iнформацiя щодо 3астосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути
корисною для користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

м иством ви
щодо:

а) вiOповiOносmi полimuкu пересmрахування, в m.ч, прuйняmmя рuзuкiв упересmрахування лчше з mчх вчdiв 0обровiльноео i обов'язковоео
сmрахування, на зdiйснення якuх оmрuмана лiцензiя, mа уклаdення OoeoBopiB
пересmрахування iз сmраховuкамu (пересmраховuкамu) нерезuоенmамu у
вiOповiOносmi dо Поряdку mа вuмое щооо зоiйснення пересmрахування у
сmраховuка (пересmраховuка) нерезuOенmа, заmверdженоео Посmановою
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bia 04.02,2004 р. Ns 124

ПрАТ кСК кЕТАЛоН) дотримуеться полiтики вiдповiдностi перестрахування
встановленим законодавчим вимогам, в т.ч, прийняття страховиком ризикiв
перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на
здiйснення яких BiH отримав лiцензiю.
рейтинг фiнансовот надiйностi (стiйкостi) перестраховикiв вiдповiдае п. 2 та п. 3
Розпорядження НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг кПро затвердження вимог до рейтингiв фiнiнсовоТ
надiйностi (стiйкостi) страховикiв та перестраховикiв-нерезидентiв та порядку Тх
пiдтвердження та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких розпоряджень
державнот koMicil' 3 регулювання ринкiв фiнансових послуг Укратни> вiд
11.07.2013 р. Ns 2262. 3 метою забезпечення платоспроможностi, надiйностi,
безпечностi, диверсифiкованостi розмiщення страхових резервiв Товариством
виконуються операцii' з перестрахування. Партнерами Товариства в операцiях з
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перестрахування е перестраховики-ре3иденти, якi мають достатнiй нормативний
рейтинг фiнансовоТ надiйностi та стiйкостi.

б) зOiйснення обов'язковоео сmрахування вuключно за умовu Ооmрuмання
вu?наченuХ 7аконоOавсmвом поряdкiв i правчл провеОення обов'язковоео
сmрахування

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

1, обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчоТ (KpiM тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з flержавного бюджету
укратни) та сiльськот пожежнот охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд) забезпечуеться Товариством вiдповiдно до норм Постановикму ппро затвердження Положення про порядок i умови обов'язкового
особистого страхування працiвникiв вiдомчоi'та мiсцевоi пожежноТ охорони i

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)> вiд 03.о4.1995 р. Ns 232.2, обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв здiйснюеться Товариством вiдповiдно до норм
постанови Кму кпро затвердження Порядку i правил проведення
обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час
перевезення небезпечних вантажiв> вiд 01.06.2002 р. No 7ЗЗ.3. обов'язкове страхування цивiльноi' вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання 3а шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
об'ектах пiдвищенот небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'екти
та об'екти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру здiйснюеться
ТоварисТвом вiдпОвiднО до Постанови КМУ кПрО затвердження Порядку i

правил проведення обов'язкового страхування цивiльноi' вiдповiдальностi
суб'ектiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами тааварiями на об'ектах пtдвищеноi' небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'екти та об'екти, господарська дiяльнiсть на яких
може при3вести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного
характеру> вiд 16.11,2002 р. Nч 1788.

4. обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
здiйснюеться Товариством вiдповiдно до Постанови Кму кпро затвердження
положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi> вiд 14.0В.1996 р. Ns 959.

5, обов'язкове авiацiйне страхування цивiльноТ авiацiТ здiйснюеться вiдповiдно
до норм Постанови КМУ кПро затвердження Порядку i правил здiйснення
обов'язкового авiацiйного страхування цивiльноi' авiацiТ> вiд О6.09,2017 р.
Ns 676,

6. обов'язкове страхування цивiльно-правовот вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв здiйснюеться вiдповiдно до норм Закону
укратни кпро обов'язкове страхування цивiльно-правовот вiдповiдалrносii
власникiв наземних транспортних засобiв> вiд о1.07.20о4 р. No ,1961-1V.

7, Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування здiйснюеться вiдповiдно до норм
постанови кму кпро затвердження Порядку i правил обов'язкового
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страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування> вiд 06.04,20.|1 р. Nэ 358.

в) веdення персонiфiкованоео (iноuвiоуальноео) облiку dоеоворiв сmрахування
жummя (у вuпаOку наявносmi у cmpaxoBuka лiцензirна сmрахування жummя)

ПрАТ кСК кЕТАлон> не мае лiцензii' на страхуваНня життя i, вiдповiдно, не
укладас договори страхування життя.

е) належноео mа повноео формування mа облiку рферву заявленuх, але не
вuплачеНuх збumКiв (dля cmpaxoBlJKa, якuй зdiйснюе вudч сmрахування iHцti,
нiж сmрахування жummя) або резерву належнuх вuплаm сmрахоЬuх сум (dля
сmраховчка, якtlй зOiйснюе сmрахування жummя)

Резерв 3аявлених, але не виплачених збиткiв в ПрАТ (сК (ЕТдЛоН> станом на
31,12,2020 р. складае 'l5 067 тис. грн.

0) Товарuсmво мао лiцензiю на обов'язкове сmрахування цuвiльно-правовоi'
вiOповidальносmi власнuкiв наземнuх mранспорmнuх засобiв, mому:

- е членом Моторного (транспортного) страхового бюро;- веде облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та
страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому порядку;- дотримуеться умов забезпечення платоспроможностi страховика, а також на
будь-яку дату пiсля отримання лiцензiт мае перевищення фактичного запасу
платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунковим нормативним запасом
платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, але не менше 1 млн. овро
за офiцiйНим курсом валют на дату розрахунку зазначених показникiв;- забезпечуе мох<ливiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових
випадкiв) на всiй територiт Украi'ни, а саме забезпечуе прийняття та облiк
повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за
номером безоплатноТ багатоканальноТ телефонноТ лiнii' страховика про Тх

учасникiв та обставини 3 метою фiксацiт повiдомлення i надання учасникам
дорожньо-транспортних пригод iнформацiт про порядок урегулювання збиткiв
та вжиття страховиком необхiдних заходiв.

Ключовим
аудитора, е

партнером з аудиту, результатом якого с цей звiт незалежного

Ключовий партнер з аудиту Воят, Олександр Сергiйович

тов (Ейч Ел Бl юкрЕЙн)
YKpai'Ha, м. КиТв, вул. Гусовського, 11111,
Номер реестрацii' в PeecTpi суб'сктlв аудиторськоi'дiялtьностi - 02В3

<29> квiтня 2021 р,
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