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3BiT щодо аудиту окремоТ фiнансовоТ звiтностi

flyMKa
Ми провели аудит окремоТ фiнансовоТ звiтностi ПРИВАТНого дкцlонЕрного
ТоВАРИсТВА кСТРАХоВА коМпАНlя (ЕтАЛоН> (далi Товариство), що
СКЛаДаеТЬСЯ 3 ОКРеМого балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2О2О р,,
окремого звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), окремого звiту
про власний капiтал та окремого звiту про рух грошових коштiв за pik, що
закiнчився за3наченою датою, та примiток до фiнансовот звiтностi, включаючи
стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На НаШУ дУМку, окрема фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно,
В Ycix СУТТеВИх аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2О2О р., його
фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, tло закiнчився зазначеною датою,
ВiДпОвiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФ3) та вiдповiдае
вимогам 3акону Укратни кпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaTHi> вiд 16.07.,1999 р. Ns 996-XlV (далi - 3У Ns 996-ХlV) 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 квiдповiдальнiсть
аУДИТОРа За аУДИТ фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по
ВiДНОШеННЮ до Товариства згiдно з етичними вимогами та вимогами
3аконодавства, 3астосовними в ykpaTHi до нашого аудиту 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 - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
НаЙбiЛЬШ зНачущими пiд час нашого аудиту окремоТ фiнансовоТ звiтностi за
ПОТОЧНИЙ перiод. Цi питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту окремот
фiНаНСОвоi'звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки tцодо нет,
при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки tлодо 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 73% загальних зобов'язань Товариства та мають вплив на його
фiнансовий стан та результати дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання
формування резервiв як ключове.
У Товариствi формуються наступнi cTpaxoBi резерви:
- резерв незароблених премiй;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв,
- резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi.

3а договорами обов'язкового страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв сформовано резерв коливань
збитковостi. Резерв в розмiрi 'l 145 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 ризиковостi
операцiй страховика, затвердженi Розпорядженням Нацiональноi' koMicii' з
регулювання ринкiв фiнансових послуг Укратни кпро затвердження Положення
про обов'язковi критерii' i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика> вiд
07.06,2018 р, Ne В50, та не виявили недостатностi прийнятних активiв на звiтну
дату.

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

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя складаеться з iнформацiТ, яка мiститься у 3BiTi про управлiння
вiдповiдно до 3У Ns 996-ХlV та 3BiTi про корпоративне управлiння згiдно iз Законом
УкраТни кПро цiннi папери та фондовий ринокD вiд 23.О2.2006 р. No 34B0-1V (далi _
ЗУ Ns 34B0-1V), але не е фiнансовою звiтнiстю за 2о2О piK та нашим звiтом
аудитора щодо Hei'.

НаШа ДУМка Щодо окремоТ фiнансовоi' звiтностi не поширюеться на iншу
iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ
iншоТ iнформацii', яка мiститься у 3BiTi про управлiння.
у зв'язку 3 нашим аудитом окремоi'фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомИтися 3 iншоЮ iнформаЦiею та при цьоМу розглянути, чи icHyo суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та окремою фiнансовою звiтнiстю або
нашими 3наннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнща iнформацiя мае
ВИГЛЯД ТаКОТ, Що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi' нами
РОбОТИ МИ доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiоТ iншот iнформацiт,
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
ЗВiТ ПРО Управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства,
узгоджуеться з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2020 piK.
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вiдповiдальнiсть управлiнGького персоналу та Наглядовот ради за окрему
фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання окремоi' фiнансовот звiтностi вiдповiдно до мсФ3 та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною дпя ,оrо,
щоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
при складаннi окремоi' фiнансовот звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнtЙ ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.
НаГЛЯДОва рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства,

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремот фiнансовот звiтностi
НаЩИМИ цiлями е отримання обdрунтованоТ впевненостi, tло окрема фiнансова
ЗВiТНiСТь в цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки, та випуск звiту аудитора, tцо мiстить нашу думку. Обi рунтована
впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до мсА, завхци виявить суттове викривлення, коли воно
icHye. Викривлення можуть бути результатом щахрайства або помилки; вони
вважаютЬся суттеВими, якщО окремО або в сукупностi, як обt'рунтовано очiкуоться,
ВОНИ МОЖУтЬ Впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеt' окремоТ фiнансовоТ звiтностi.
ВИКОНУЮЧИ аУДИт вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
СУДЖеННЯ Та ПРОфесiЙниЙ скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM
того, ми:

- iДеНТифiкУемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення окремоТ 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 Тх 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;- ОТРИМУеМО 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;

- ДОХОДИМо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
ПеРСОНалоМ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бУХГалтерсЬкого облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
ВИСНОВОК, Чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може
ПОСТаВИТИ пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою
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дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi. Якщо мИ доходимо висновку щодо
iснування TaKoi' cyTTeBoi' невизначеностi, мИ повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у окремiй
фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття iнформацiт е неналежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки /рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подii' або
умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо 3агальне подання, структуру та змiст okpeMoi' фiнансовот звiтностi
включно 3 ро3криттями iнформацiТ, а також те, чи показуо окрема фiнансова
звiтнiсть операцiт та подiт, tло покладенi в ocHoBi ii' складання, так, щоб
досягти достовiрного подання.

Ми повiДомляемО НаглядоВiй Радi 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 не3алежностi, та повiдомляемо наглядову раду про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обr'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
не3алежНiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
3 перелiку Bcix питань, iнформацiя шодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми
визначилИ Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремоТ фiнансовоi'
звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi о ключовими питаннями аудиту.

3BiT щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

доOаmково do вuмое МiжнароOнuх сmанdарmiв ауdumу, у звimi незалежноео
ауOumора мu наOаемо mакож iнформацiю вidповiOно Оо ч. 4 сm. 14 Закону YKpai'Hu
<сПРо аУOum фiнансово|звimносmi mа ayOumopcbKy Оiяльнiсmьу вid 21.12.2017 р.
Ns 2258-Vlll:

ПРuЗНачення ауOumора mа заеалъна mрuвалiсmь проОовження повноважень
ПротокоЛом Ns 72 вiД 21 сiчнЯ 2021 р, позачергових 3агальних зборiв акцiонерiв
ТОВаРИСтВа Нас було призначено суб'октом аудиторськоТ дiяльностi для надання
ПОСЛУГ З Обов'язкового аудиту фiнансовоi'звiтностi Товариства за 2О20 piK.

загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить
'1 piK.

ЩоOо узеоOження звimу незалежноео
ау0 u mо рс ькоео ком ime mу

ауOumора з dоOаmковuм звimом dля

lvlи пiдтверджуемо, що цей звiт узгоджений iз додатковим звiтом для
аУДИТОрсЬкого KoMiTeTy, якиЙ нами було пiдготовлено та надано Наглядовiй радi,
на яку покладено функцii' Аудиторського KoMiTeTy.

Н е н аd а н н я Heayd u mорськчх послуе

IVlи повiдомляемо, що ми не надавали Товариству )кодних послуг, заборонених
законодавством, та жодl,Jих неаудиторських послуг,
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Щоmрчмання вuмое 3У Ns 3480-1V

3гiдно 3 вимогами ст. 4о1 3У Ns 3480-1V, вiд нас вимагаеться перевiрити та
висловити думку вiдносно деяких роздiлiв 3BiTy про корпоративне управлiння у
складi 3BiTy KepiBH ицтва.
пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у Звiтi про корпоративне
управлiння, мИ дiйщли висновку, цо 3BiT про корпоративне управлiння мiстить
iнформацiю, розкриття якоl'вимагаеться ст. 401 3У Ng 3481-1V.

пояснення щоdо рфулъmаmчвносmi ауоumу в часmuнi вLJявлення поруцJень,
зокрема пов'язанuх iз tuахрайсmвом

згiдно з МсА 315 кlдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттевих викривлень через
РОЗУМiННЯ СУб'екта господарювання i його середовища>, ми виконали процедури,
необхiднi для отримання iнформацiТ, яка використовувалася пiд час iдентифiкацi'l
ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства вiдповiдно до мсд 24о
кВiдповiдальнiсть аудитора, ц{о стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоТ
звiтностi>.

НаМИ бУЛИ поданi 3апити управлiнському персоналу та iншим працiвникам
ТОВаРИСТВа, 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 Товариства, структури його власностi та
КОРПОРаТИвного управлiння, структури та способу фiнансування, облiковоl,
полiтики, цiлей та стратегiй i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та оглядiв
фiнансових резул bTaTiB,

ВiДПОВiДНО ДО МСА 450 кОцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту),
НаМИ бУло розглянуто питання щодо вибору та застосування облiковоТ полiтики та
Облiкових оцiнок щодо визначення Тх впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено тх
ВПЛИВ На звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi
ПРОЦеДУРИ lЛОДО аналiзу показникiв лiквiдностi та платоспроможностi. Ми провели
ТеСТУВаННя системи внутрiшнього контролю з метою отримання висновкiв щодо ii'
НаДiйНОСтi та дiевостi, На нащу думку, система внутрiшнього контролю Товариства
е ефеКтивНоЮ для обсягiв реалiзацiТ ToBapiB та послуг, що надае Товариство, 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.

flОТРИМання вимог нормативно-правових aKTiB Нацкомфiнпослуг, lцо
регулюють дiяльнiсть страховика, lцодо:

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 суттових аспектах,
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У ПРОЦеСi зiбрання доказiв застосовувалися TaKi аудиторськi процедури, як
ПеРеВiРка Та пiдрахунок (обчислення). Аудиторами було проведено перевiрку
ВiДПОВiДНОСтi залишкiв у синтетичних та аналiтичних регiстрах облiку статутного
КаПiТалУ, шляхом зiставлення даних ГоловноТ книги, журналiв та iнших вiдомостей
капiталу Товариства.
Облiк та використання коштiв Товариства ведеться
законодавством.

згiдно з дiючим

ФОРМУВанНя та сплату статутного капiталу вiдображено в бухгалтерському облiку
та звiтностi вiдповiдно до дiючого законодавства.
3а наданими документами, статутний капiтал станом на 31j2.202о р.
СфОРмований в повному обсязi та вiдображений в рядку 1400 кЗареестрований
(паЙовий) капiтал> Балансу Товариства на 31.12,2020 р. у розмiрi 77 000 тис. грн.
У Звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i, вiдповiдно,
напрямки i'x 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 цi й н их систем, створен ня потужноТ iнфраструктур и Това риства.
ФОндiв та peзepвiB, не передбачених чинним законодавством Украi'ни, Товариство
у звiтному перiодi не створювало та не використовувало.

б) обов'язковtlх Kpumepii'B i нормаmuвiв 1осmаmносmi капimалу mа
плаmоспроможносmi, лiквidносmi, прчбуmковосmi, якосmi акmчвiв mа
рu?uковосmi операцiй, 0оOержання iHtдux показнuкiв i вuмое, що обмежуюmь
рuзuкч за операцiямu з фiнансовuмu акmчвамч

У 2020 роЦi Товариство у ходi здiйснення господарськоТ дiяльностi в цiлому
ДОТРИМУВалося обов'язкових критерiТв нормативiв достатностi капiталу та
ПЛатОспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi
ОПеРацiЙ, якi встановленi Розпорядженням Нацкомфiнпослуг <Про 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. No 850 (далi - Положення Ns В50), та iнших
показникiв i вимог, lцо обмежують ризики з фiнансовими активами.
На звiтнУ дату 30.09.2020 р. Товариство облiковувало на балансi прийнятих активiв
В достатнiЙ кiлькостi для виконання нормативу якостi активiв, встановленого
роздiлом Vl Положення Ns В50 за результатами звiтностi за g мiсяцiв 2020 р. При
ЦЬОМУ бУло некоректно здiйснено розрахунок нормативу якостi за вiдповiдний
перiод у 3в'язку з неправильним трактуванням п. 2 роздiлу Vl Положення Ns 85О
(не Враховано твердження (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених
ПУНктаМи 3-6 роздiлу ll та пунктами 2-6 роздiлу V цього Положення>), що призвело
дО Недостатнього розмiщення коштiв на депозитних рахунках i невиконання
нормативу якостi.
СТаНОм на 31,12.2020 р. Товариство дотримуеться обов'язкових критерiТв
НорМаТивiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi,
ЯКОСтi активiв та ризиковостi операцiй, якi встановленi Положенням Ns В5О, та
iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики з фiнансовими активами.
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в) формування, веOення облiку, )осmаmносmi mа аdекваmносmi сформованuх
резервiв вiOповidно 0о законоOавсmва

CTpaxoBi ре3ервИ Товариства сформованi вiдповiдно до Розпорядження
.Щержавноi' KoMicil' 3 регулювання ринкiв фiнансових послуг в YKpa'lHi кПро
3атвердження Методики формування страхових резервiв за видами страхування,
iнщими, нiж страхування життя)) вiд 17122оо4 р. Ns 31о4 (зi змiнами та
доповненнями).
Товариство формуе наступнi види резервiв:
Резерв незароблен ux п ремiй :

- МеТОдОМ к11365> (крrо rаtа temporis>) для обов'язкового страхування
цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв;- МеТОДОМ <<1124> (кпаушальний> метод) - для iнших видiв страхування на
провадження дiяльностi з яких Товариство отримало лiцензiТ, KpiM
обов'язкового страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.

Резервч збчmкiв:

- Ре3ерВИ 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
3аконодавством або договором страхування) збиткiв (шкоди) у результатi
НасТаНня подiТ, що мае ознаки страхового випадку, Розмiр резерву заявлених,
але не виплачених збиткiв, визначаеться як сума резервiв заявлених, але не
виплачених збиткiв, розрахованих за BciMa видами страхування.

- ре3ерв 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 Lаddег);. метод Борнхуеттера-Фергюсона (Вогпhчеttеr-Fеrgusоп);. модифtкацiявищезазначенихактуарнихметодiв.

AKTyapHi методи розрахунку резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi,
згiдно 3 цим пунктом застосовуються за наявностi даних не менше нiж за
12 кварталiв поспiль щодо здiйснення страхових виплат з виду
страхування, при цьому кiлькiсть страхових виплат з виду страхування за
цей перiод становить не менш як З0,

Резерв колчвань збumковосml. Товариство формуе резерв коливань збитковостi
3а договорами обов'язкового страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв.
Розмiр сформованих на 31,12,2020
перестрахови KiB становить :

р. страхових резервiв
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та часток



Резерв
Сформовано
на звiтну дату

(тис. грн.)

Частка перестраховикiв
у резервi
(тис. грн.)

Незароблених премiй 77 з76 6 541
Резерв збиткiв 36 838

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

на кiнець звiтного перiоду Сума, тис. грн.

1) грошовi кошти на поточних рахунках 1 162
2) Фtt!еqьцi вклади (депозити) та рахунки умовного зберiгання (ЕСКРОУ) 2з 506

55 960
4_qбдцqц l пiдп риомств (Kpiм цiл ьових обл iгацiй ) 69 420
5) лрава вимоги до перестраховикiв 6 541
6) iнвестицi'l в eKoHoMiKy Украiни за напрямами iнвестування галузей
економiки за рахунок коштiв страхових резервiв, затвердженими
постановою Кабiнету MliHicTpiB Украl'ни вiд 17,0В.2002 N9 121 1

14 125

7) залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах, що
сплаченi страховиками до централiзованих страхових резервних фондiв
МТСБУ ВСЬоГо, iз них:

30 607

В) непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами
страхування за окремими видами страхування* 8 554

9) непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами
страхування з видiв страхування, не зазначених у пiдпункгах 16 та 17
даного додатку

1 9з4

1 0) непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами
]] qL9 9] рз trуЕq! цЕ. це з q 9!-]*1! 9! ц щц_ у п !д !уцц ц_ 1 7, аq дqцqry_ д о_да]цу

з4

1 1) непрострочена дебiторська заборгованiсть, що виникJlа внаслiдок
розмiщення грошових коштiв страховика в гарантiйних фондах
асистанських компанiй виключно з метою гарантуванl]я медичного
обслугов.ування кЦснтiв страховика в медичних закладах вiдповrдно д

з30

вiдсотками за
eMiTeHToM яких е

12) дебiторська заборгованiсть за нарахованими
банкiвськими вкладами (депозитами), цiнними паперами,
дер)кава

717

е) всmановленuх фiнансовuх HopMamuBiт mа засmосованuх захоdiв вплuву 0о
фiнансовоr ерупч, у разi вхоOження суб'екmа еоспоOарювання dо mакоi'

ПрАТ кСК кЕТАЛОН) не входить до фiнансовоТ групи.

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

У складi flовгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються:

ПРАТ (СК (ЕТАЛОН) дотримуеться вимог щодо структури iнвестицiйного
портфелю.
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Назва Код
едрпоу

BapTicTb пакету, тис. грн.
31,12.2019 р. 31,12,2020 р.

ПАТ (СГХП кПолiмiнерал> 057622в1 127 127
ТОВ <Агенцiя супроводження туристичного
та страхового бiзнесV> 42902373 6 999 6 999

ТОВ кПодорожi та туризм) 42902263 6 999 6 999
ТОВ <Спецагропроект> з50975в0 0 з4 000
ТОВ <3ернопром агро) 399888в5 л з5 420



е) 3абОРОНu 3алучення фiнансовuх aKmuBiB Bid фiзuчнuх осiб iз зобов'язанням
щоOо насmупноео iх повернення

ПРАТ кСК кЕТДlОН> дотримуеться вимог щодо заборони залучення фiнансових
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язаннями щодо наступного i'x повернення,
установлених п. з8 Постанови Кму кпро затвердження Лiцензiйних умов
провадженнЯ господарськоТ дiяльностi З надання фiнансових послуг (KpiM
професiЙноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв)> вiд О7.12,2О16 р. Ne 9,13 (далi _
Лiцензiйнi умови Nэ 913).

ж) сумiщення проваOження BuOiB еоспоOарськоi'Oiяльносmi

ПРАТ (СК кЕТАЛОН)) дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження
видiв господарськоi' дiяльностi, установлених п, 37 Лiцензiйних умов Ns 91З, р, 2
Розпорядження ,Щержавноl'комiсiТ з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украi'ни
<Про 3атвердження Положення про встановлення обмежень на сумiщення
Дiяльностi фiнансових установ з надання певних видiв фiнансових послуг) вiд
0В.07.2004 р. No 15,15.

З) наdання фiнансовuх послуе на пidсmавi dоеовору вidповidно do
Законоdавсmва mа внуmрiшнiх правчл наdання 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 07.03.1996 р. Ns В5/96-ВР.

i) розмiu4ення iнформацii на власному
забез п ече н н я ii' акmу ал ьнос mi

веб-сайmi (веб-сmорiнцi) mа

Товариство надае iнформацiю клiонту (споживачу) вiдповiдно до ст. ,l2 3акону
Украi'ни пПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послУг) вiд 12,О7,2001 p.N9 2664-1ll (далi - 3У Ng 2664-|l|), iз забезпеченням Ti
актуальностi, на власному веб-сайтi http://www.etalon.ua.

D прuйняmmя рiшень у разi конфлiкmу iHmepeciB

У разi конфлiкту iHTepeciB ПрАТ кСК кЕТАЛОН) дотримуеться вимог ст. 10
3У Ns 2664-|ll щодо прийняття рiшень.
Аудитори не виявили наявностi конфлiкту у 2020 роцi.

й) вiOповiOносmi прuмiщень, у якчх зOiйснюеmься суб'екmом еоспоОарювання
обслуеовування клiонmiв (спожчвачiв), )осmупносmi 0ля осiб з iнвалidнiсmю
mа iншuх мало мобiльнuх еруп населення вiOповiOно do 0ержавнuх
буOiвельнчх норм, правчл i сmанOарmiв, що 0окуменmально
пidmверOжуеmься фахiвцем з пumань mехнiчноео обсmеження буdiвелъ mа
споруd, якuй мае квалiфiкацiйнчй серmчфiкаm

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 мао
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'окmом еоспоOарювання iнформацii' про Bci cBoi' вiОокремленi
ПiOРОЗOiлu 0о еOuноео 0ержавноео реесmру юрudччнuх осiб, фiзччнuх осiб-
пidпрчемцiв mа epoMadcbkux формувань mа do !ержавноео реесmру
фiнансовuх усmаное вldлоеld но 0о Bl,]Moe, усmановленuх законоОавсmвом

У Товариства немае вiдокремлених пiдроздiлiв.

л) BHympiulHboeo конmролю mа BHympituHboeo ауОumу

РiШенням НаглядовоТ Ради ПрАТ кСК кЕТАЛОН> обов'язки внутрiшнього
аудитора покладено на Литовченко А,М. (Наказ Ns 31/1-К вiд 26.11,2020 р.),
внутрiшнiй аудитор пiдпорядковуеться Наглядовiй радi,
3 УрахУванням вимог ст. 15-1 3У Np 2664-1l|, затверджено посадову iнструкцiю
аудитора ПрАТ кСК кЕТАЛоН> (Протокол НаглядовоТ ради Ns 35-| вiд
04.01 ,2017 р.). Рiшенням НаглядовоТ ради ПрАТ (СК кЕТАЛоН>
(Протокол Ns 35-| вiд 04.0,1 .2017 р.) затверджено Положення про службу
ВНУТРiшнього аудиту (контролю) ПрАТ кСК кЕТАЛОН>. Свою дiяльнiсть
внутрiшнiй аудитор здiйснюе на пiдставi Статуту, Положення про службу
ВНУТРiшнього аудиту (контролю), Порядку органiзацii' проведення, оформлення
РеЗУЛьтатiв: планових/позапланових аудиторських перевiрок фiнансово-
ГОСПОдарськоТ та страховоТ дiяльностi, перевiрок окремих бiзнес-процесiв
ВнУтрiшнiм аудитором, посадовоi' iнструкцiТ ПрАТ кСК кЕТАЛОН). На пiдставi
ПЛанУ-графiка проведення аудиторських перевiрок пiдроздiлiв Товариства щодо
здiЙснення фiнансово-господарськоТ, страховоТ дiяльностi, окремих бiзнес-
ПРОЦеСiв проводяться плановi аудиторськi перевiрки структурних пiдроздiлiв
ТОВаРистВа, 3а результатами проведених перевiрок складаються вiдповiднi акти
абО 3вiти, здiйснюеться постiйний контроль, монiторинг за виконанням
рекомендацiй, якi зазначаються в звiтах/актах про перевiрку, тощо.
ПРОтягом 2О20 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'ективноi' iнформацii' для забезпечення ефективного
управл iH ня Товариством.

М) Облiково| mа реесmруючоi' сuсmемч (проерамне забезпечення mа спецiалъне
mехнiчне облаOнання), якi переOбачаюmь веOення 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 забезпечуо
ОбЛiк споЖИвачiв послуг фiнансовоТ компанiТ та здiйснюе реестрацiю Тх операцiй.
Облiкова Та рееструюча системи в повнiй Mipi вiдповiдають вимогам НацiональноТ
KoMiciT 3 регулювання ринкiв фiнансових послуг Укра'lни та iншим нормативно-
правовим актам.
ТОвариством враховано вимоги стосовно вiдповiдностi керiвника i головного
бУХгалтера Професiйним вимогам до керiвникiв та головних бухгалтерiв

www.hlb.com.ua

01011, YKpa'iHa, м. Ки'l'в, Byrl. [-усовського, 11l] 1, оф. 3
Т: +3В 044 291 З0 10 |38 044 291 З0 12
М: +3В 067 465 59 96 +3В 067 466 17 77 Е: office@hlb.com.ua
l-il.t] Ukraine iS а member of HLB lnternational, the global advisory and accounting пеtwоrk 10



фiнансових установ, затвердженим Розпорядженням ,.ЩержавноТ KoMiciT з
регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд '13,07.2004 р. Nэ '1590.

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

н) еоmiвковчх розрахункiв
У ТОвариствi немае в наявностi готiвкових грошових коштiв. Товариство не
здiйснюо операцiй з готiвкою

О) ЗбеРiеання ерошовuх кошmiв i ёокуменmiв mа наявносmi необхidнuх засобiв
беЗпекu (зокрема сейфч 0ля зберiеання еро.uовuх KotumiB, охоронну
сченалiзацiю mа/або вiOповiOну 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
Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в YKpaTHi> вiд
29.12.2017 р, Ne 148.

П) РфКрummя iнформацii' щоOо поряOку формування сmаmуmноео капimалу
(iсmорiя похоOжен ня Koul miв)

Станом на 3'1 ,12,2О2О р, розмiр заявленого та зареестрованого статутного капiталу
Товариства складае 77 000 000,00 грн. Статутний капiтал сплачений акцiонерами
виключно грошовими кощтами 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.

р) рфкрummя 0жерела похоOження склаOовuх часmuн власноео капimалу
(капimал у dооцiнках, внескu 0о )оOаmковоео капimалу)
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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

капiталу, грн,

Заборгованiсть
засновника чи

учасника
Товариства за
внесками до
статутного
капiталч. %

сп lHBECTMEHTc, ллс,
мlсцЕзнАходжЕння, 83001,
сшА, штАт вАЙомlнг, м|сто
джЕксон, БродвЕй АвЕню,
610, АпАртАмЕнти 201

77 000 00,00
1 00%
Пряме

володiння
0,00 0

Складова частина власного
капiталv

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

Сте]у_тщц Iq]!зд 77 000 Внески учасttикiв
капiтал у дооцiнках 43 865 ДооL-littка необоро,тних акт иtзiв

flодатковий капiтал 0

Емiсiйний дохlд
BapTicTb безкошtтовно отриманих необорот,них
активiв
Сума капiталtу, який вкладено засноtзниками поtlад
статутний капiтал

1 145 lн uli
Резервний капiтал 12 з67 вiдрахvвання iз чистого прибчткч
|,1ерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

j,4 aсЕ Резул ь,тат господарсь Ko't' дiял bHocTi
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!жерелом походження капiталу в дооцiнках е проведена за результатами
незалежноТ оцiнки дооцiнка необоротних активiв.

С) РфКРummя iнформацi| з урахуванням вuмоеч Мiжнароdнuх сmанdарmiв
фiнансовоi' звimносmi BidHocHo меmоdiв оцiнкu справеОлuвоi' варmосmi
акmчвiв фiнансовчх компанiй

ОЦiНка BapTocTi активiв Товариства здiйснена вiдповiдно до вимог tИСФ3 за
справедливою вартiстю.
Пiдготовка фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСФ3 вимагае вiд керiвництва
фОРмУвання суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування
ОбЛiКОВИХ полiтик, а також на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат,
ВiДОбРаЖеНИХ У фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення
t'РУнтУються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються
Об/РУнтоваНими 3а даних обставин, результати яких формують основу суджень
СТОСоВНо балансово'i BapTocTi активiв та зобов'язань, яка не е очевидною з iнших
ДЖеРел. Хоча цi оцiнки /рунтуються на найкрацому 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 здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв
та 3обов'я3ань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 кФiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка> та МСФ3 13 кОцiнка справедливоi' BapTocTi>
у 3BiTi 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 на пiдставi принципу
безперервностi.

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
припиненоi' дiяльностi не наводиться.

3. Строки корисного використання довгострокових активiв е предметом
СУДЖеННя, що /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 lлорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до
методологiТ, визначеноТ обл i ковою пол iти кою.

5. Оцiнка приблизноТ справедливоТ BapTocTi за фiнансовими активами та
ЗОбов'язаннями, що облiковуються не за справедливою вартiстю, але
ро3криття справедливоТ BapTocTi яких вимагаоться, 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, lло 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.

В. ТОВаРИСтвом оцiнено, що Bci договори оренди, за якими воно виступае
СТОРОНою, не мiстять ознак фiнансовоТ оренди та повиннi класифiкуватися 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 невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем
ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 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 справедливоТ BapTocTi
О ДОСтаТНiми,i не вважао, що за межами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка
сУТТеВа iнформацiя щодо застосування справедливоi' BapTocTi, яка може бути
корисною для користувачiв фiнансовоi' звiтностi,

м розглянvто дотриман твом вимог за

а) вiOповidносmi полimuкч пересmрахування, в m.ч. прuйняmmя рuзuкiв у
пересmрахування лчше з muх вчOiв 0обровiльноео i обов'язковоео
сmрахування, на зOiЙснення якчх оmрuмана лiцензiя, mа уклаOення dоеоворiв
пересmрахування iз сmраховuкамч (пересmраховuкамч) нерезuOенmамч у
вidповiOносmi dо Поряdку mа вuмое щоOо зdiйснення пересmрахування у
сmраховuка (пересmраховчка) нерезudенmа, заmверdженоео Посmановою
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 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 фiнансово'l 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 фiнансовоi'
надiйностi (стiйкостi) страховикiв та перестраховикiв-нерезидентiв та порядку Тх
пiдтвердження та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких розпоряджень
дерЖавноl' KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни> вiд
11,07,2013 р. Ns 2262, З метою забезпечення платоспроможностi, надiйностi,
безпечностi, диверсифiкованостi розмiщення страхових резервiв Товариством
ВИконУються операцiТ з перестрахування, Партнерами Товариства в операцiях з
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ПеРеСТРаХУВаННя с перестраховики-резиденти, якi мають достатнiй нормативний
рейтинг фiнансовоТ надiйностi та стiйкостi.

б) зOiйснення обов'язковоео сmрахування вuключно за умовu Ооmрuмання
вu\начеНuх \акоНоOавсmвом поряOкiв i правuл провеdення 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 !ержавного бюджету
УКРаТни) та сiльськоТ пожежноТ охорони i членiв добровiльних пожежних
ДРУЖИН (команд) забезпечуеться Товариством вiдповiдно до норм Постанови
КМУ кПРО 3атвердження Положення про порядок i умови обов'язкового
ОСОбистого страхування працiвникiв вiдомчоТ та мiсцевоТ пожежно'l охорони i

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)> вiд 0З.04.,1995 р. Ns 2З2.
2, Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення небезпечних

ВаНтажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
НебеЗпечних вантажiв здiйснюоться Товариством вiдповiдно до норм
постанови Кму ппро затвердження Порядку i правил проведення
ОбОВ'яЗкового страхування вiдповiдальностi суб'еKTiB перевезення
НебеЗпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час
перевезення небезпечних вантажiв> вiд 01.06.2002 р. No 7З3.

3. Обов'язкове страхування цивiльноi' вiдповiдалlьностi суб'октiв
ГОСПодарювання 3а шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
Об'ектах пiдвищеноi' небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'екти
та об'окти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
еКОЛОгiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру здiйснюеться
Товариством вiдповiдно до Постанови KIMY uПро затвердження Порядку i

ПРаВИл проведення обов'язкового страхування цивiльноi' вiдповiдальностi
СУб'ектiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та
аварiями на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки, вкпючаючи
ПОЖеЖОВИбУхонебезпечнi об'екти та об'екти, господарська дiяльнiсть на яких
МоЖе при3вести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного
характеру> вiд 16.11,2002 р. Nэ 17В8.

4, ОбОв'язкове особисте страхування вiд неlласних випадкiв на транспортi
ЗДiйСнюеться Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ кПро затвердження
Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi> вiд 14.08.1996 р. Ne g59.

5, ОбОв'язкове авiацiйне страхування цивiльноТ авiацiТ здiйснюеться вiдповiдно
ДО НОРМ Постанови КМУ кПро затвердження Порядку i правил здiйснення
обов'язкового авiацiйного страхування цивiльноТ авiацil'> вiд 06.09.2О17 р.
Ns 676.

6. Обов'язкове страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi власникiв
НаЗеМНИХ транспортних засобiв здiйснюеться вiдповiдно до норм 3акону
УКРаi'Ни пПро обов'язкове страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв> вiд 01.07.2004 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 06.04.2011 р. Ne 35В.

в) веOення персонiфiкованоео (iнduвidуальноео) облiку doeoBopiB сmрахування
жLlmmя (у вuпаOку наявносmi у сmраховuка лiцензi|на сmрахування жummя)

ПрАТ кСК <ЕТАЛоН)) не мае лiцензiТ на страхуваНня життя i, вiдповiдно, не
уклада0 договори страхування життя.

е) належноео mа повноео формування mа облiку рферву заявленuх, але не
вuплаченuх збumкiв (dля сmраховuка, якtlй зdiйснюе вudч сmрахування iнtцi,
НiЖ СmРахування жummя) або резерву належнlJх вuплаm сmраховuх сум (dля
сmраховuка, якtlй зOiйснюо сmрахування жummя)

Резерв 3аявлених, але не виплачених збиткiв в ПрАТ кСК KETAJ1OHD станом на
31,12.2020 р. складае 'l5 067 тис. rрн.

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

- о 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 можливiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових
ВИПаДКiВ) на всiй територiТ УкраТни, а саме забезпечуе прийняття та облiк
ПОВiДОМлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за
НОМеРОМ беЗоплатноТ багатоканальноТ телефонноj' лiнi't страховика про 'lx

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

Ключовим партнером з аудиту,
аудитора, о Воят Олександр Сергi

результатом якого о цей звiт незалежного

Ключовий партнер з аудиту

тов кЕЙч Ел Бl юкрЕйн)
YKpai'Ha, м. КиТв, вул. Гусовського, 11l11, офiс 3
Номер реострацii' в PeecTpi суб'октiв аудиторськоi'дiяльностi - О2В3

к29> квiтня 2021 р.
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