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ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Приватного акціонерного  товариства 

«Аудиторська фірма «Аналітик» 
За результатами перевірки річних звітних даних страховика 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»  

за 2019 рік 
 

 
Адресати:  
власникам та керівництву ПрАТ “ПТ “Європоліс”, 
Національній комісії, що здійснює державне  
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
 

м. Київ         28 лютого 2020р. 
 

Вступний параграф 
 
Аудиторська перевірка виконується на підставі договору від 24.02.2020р, укладеного 

з Приватним акціонерним товариством «Перестрахувальне товариство «Європоліс»  
(надалі Товариство). 

Предметом даного завдання є аудиторська перевірка річних звітних даних 
страховика щодо здійснення страхової діяльності Товариства за 2019 рік (надалі – Звітні 
дані), складеного у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України 03.02.2004р. № 39 (надалі Порядок № 39). Звітні дані відповідно до п. 5 
розділу ІІ Порядку № 39 включають: 

1) загальні відомості про страховика; 
2) звіт про доходи та витрати страховика; 
3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика; 
4) пояснювальну записку до звітних даних страховика; 
5) річну фінансову звітність. 
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Завдання виконується на підставі п. 10 Розділу ІІ Порядку № 39. 
Даний Звіт незалежного аудитора складений відповідно до вимог Міжнародного 

стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Відповідно до даного МСЗНВ 
завдання з надання впевненості – це завдання, в якому метою практикуючого фахівця є 
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений 
підвищити ступінь довіри визначених користувачів інших, ніж відповідальна сторона, 
щодо інформації з предмета перевірки. Завдання з надання впевненості може бути 
завданням з надання обґрунтованої впевненості, або завданням з надання обмеженої 
впевненості. 

В межах даного завдання аудитором надається обґрунтована впевненість, за якої 
аудитор зменшує ризик завдання до прийнятно низького рівня.  

При виконанні завдання враховані вимоги Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, 
МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової 
звітності», МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями», МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 
викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 530 
«Аудиторська вибірка» та інших. 

Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик» застосовує вимоги 
Міжнародного стандарту контролю якості 1 та інших нормативних актів щодо системи 
контролю якості надання аудиторських послуг. 

Аудитори дотримуються вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 
Кодексі етики професійних бухгалтерів, у законодавчих та інших нормативних актах. 

Аудиторська перевірка проводилась в термін з 24.02.2020 по 28.02.2020 року. 
 

Основні відомості про Товариство 
 

Повне найменування суб’єкта перевірки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПОЛІС»  
 

Скорочене найменування суб’єкта 
перевірки 

ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 

Код ЄДРПОУ  
21510644 
 

Серія та № свідоцтва  
номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців про заміну свідоцтва 
про державну реєстрацію дата 
державної реєстрації  дата заміни 
свідоцтва 

Серія А01 № 299875 
Дата державної реєстрації: 11.12.1998 
Номер запису: 1 074 120 0000 007288 від 
18.05.2005 

Орган, який видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна 
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адміністрація 
Дані останньої реєстрації дій щодо 
установчих документів 

Нова редакція Статуту зареєстрована 07.06.2011р. 
відповідно до протоколу Загальних зборів 
Товариства № 75 від 30 травня 2011 року 

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 13 
Телефон (044) 2369558  
Поточний  рахунок  Товариства 26509300176150 
МФО 322669 
Назва банку Філія Головного управління  АТ «Ощадбанк» по 

м. Києву 
Основний вид діяльності КВЕД  2010 65.12 Інші види страхування, крім страхування 

життя 
Кількість працюючих 3 особи 
Наявність відокремлених структурних 
підрозділів 

Немає 

Відповідальні особи за фінансово-
господарську діяльність за період, що 
перевірявся: 
 

Голова правління Зіньковська Анна Анатоліївна – 
керівник з 15.11.2018р. 
Головний бухгалтер Очеретнюк Лариса 
Володимирівна 

Товариство отримало наступні ліцензії: 

1. Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування майна [(крiм 
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серії АВ №584652, видана 
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття 
рішення про видачу ліцензії 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – 
необмежений, статус ліцензії – чинна. 

2. Ліцензія на страхову діяльність у формi добровiльного: страхування вiд вогневих 
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серії АВ №584651, видана Державною комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України, номер і дата прийняття рішення про видачу 
ліцензії – 30.06.2011 №1976-пл, дата початку дії – 11.10.2007, строк дії – необмежений, статус 
ліцензії – чинна. 

3. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного медичного страхування 
(безперервне страхування здоров"я); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017 

4. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування вантажів 
та багажу (вантажобагажу); розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017 

5. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування 
фінансових ризиків. розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 2985 від 04.07.2017 

6. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). Розпорядження 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 
1651 від 18.09.2018 року. 
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7. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного 
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту). 
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року. 

8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного 
страхування страхування інвестицій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року. 

9. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного 
страхування страхування сільськогосподарської продукції. Розпорядження Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 
року. 

10. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення добровільного 
страхування наземного транспорту (крім залізничного). Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1651 від 18.09.2018 року. 

11. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування від 
нещасних випадків Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р. 

12. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування 
залізничного транспорту Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р. 

13. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р. 

14. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування медичних 
витрат Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг № 53 від 15.01.2019 р. 

15. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування з 
особистого 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). Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

16. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування 
спортсменів вищих категорій. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

17. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування з 
особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 
02.04.2019 р. 

18. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 
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аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-
епідеміологічного характеру. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

19. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування майнових 
ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом 
України "Про нафту і газ". Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

20. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування 
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних 
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

21. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового 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. Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

22. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності приватного нотаріуса. Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 516 від 02.04.2019 р. 

 
Інформація про акціонерів Товариства:  
станом на 31.12.2019р. 12 акціонерів згідно реєстру. 
Акціонерами, які володіють більше 10% акцій, є: 

- Долгий Сергій Степанович – володіє 32065 шт. акцій, що становить 22,11% 
Статутного капіталу; 

- Завгородня Марина Анатоліївна - володіє 44220 шт. акцій, що становить 30,49% 
Статутного капіталу; 

- ТОВ «Фінансова компанія «Макалу», ЄДРПОУ 21502533 - володіє 42655 шт. акцій, 
що становить 29,417 % Статутного капіталу, засновниками якого є: Долгий Сергій 
Степанович (1,88%), Завгородня Марина Анатоліївна (1,68%), Долгий Сергій 
Сергійович (1,68%), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПОЛІС" (49,83%), ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМ" (43,24%), Долга Катерина 
Сергіївна (1,68%). 

 
Товариство включене до реєстру фінансових установ Держфінпослуг як страхова 

компанія, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія А00 № 013952, видане 11 
грудня 1998 року. Реєстраційний номер фінансової установи 11101238, код фінансової 
установи 11. 
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Основні відомості про Аудиторську фірму 
 

Повна назва Приватне акціонерне товариство 
«Аудиторська фірма «Аналітик» 

Код ЄДРПОУ 14274505 
Місцезнаходження Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул. Чигоріна 57-А 

Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44  
Номер та дата видачі Свідоцтва про 

внесення в Реєстр аудиторських фірм 
та аудиторів 

Свідоцтво № 0030 від 26.01.2001 р. 

Керівник Головач Володимир Володимирович 
Контактні дані (044)2780588, (097)1789089, (066)1782042, 

af.analitik.ua@gmail.com 
 
Перевірку проведено незалежними аудиторами Головачем Володимиром 

Володимировичем, Туманян Анною Оганесівною. 
Місце проведення аудиту: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44.  
 
Відповідальність керівництва 
 
Керівництво Товариства несе відповідальність за подання повних та достовірних 

Звітних даних у відповідності до вимог Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про страхування», 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядку 
№ 39. 

Керівництво Товариства розуміє і визнає свою відповідальність за: 
• подання інформації у спосіб, який забезпечує її повноту, доцільність, 

достовірність та зрозумілість;  
• внутрішній контроль, який за визначенням керівництва Товариства є необхідним 

для надання можливості складати повні та достовірні Звітні дані,  
• забезпечення доступу аудитора до інформації з метою перевірки. 
Відповідальність Товариства визначена, зокрема, МСЗНВ 3000, погоджена у 

договорі від 24.02.2020 року. 
 
Відповідальність аудитора 
 
Перевірку проведено у відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, 
прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати 
України від 08.06.2018 року № 361. 

mailto:af.analitik.ua@gmail.com�
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Відповідальність аудитора визначена у МСЗНВ 3000 «Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», МСА 200 
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності», МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями», МСА 570 «Безперервність», МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та іншими 
Міжнародними стандартами аудиту, законодавчими та нормативними актами у сфері 
аудиту, договором від 22.01.2019р. 

Аудиторська фірма несе відповідальність за незалежне висловлення висновку щодо 
інформації, яка є предметом перевірки. 

Окрім цього, аудитор несе відповідальність за дотримання вимог незалежності та 
етичних вимог, передбачених вищезазначеними стандартами аудиту та Кодексом етики 
професійних бухгалтерів. 

Перевірку проведений вибірковим способом, тобто до уваги приймались лише 
суттєві викривлення (помилки). 

 
Ідентифікація застосовних критеріїв для перевірки предмету завдання 
 
В межах даного завдання аудитор перевіряє та надає висновок щодо відповідності 

інформації, викладеній у Звітних даних, чинному законодавству, зокрема, Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону 
України «Про страхування», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та Порядку № 39. 

Відповідно до п. 3 Розділу І Порядку № 39 

- показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського 
обліку страховика за відповідний період або інформації щодо господарських операцій 
страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час 
здійснення господарської діяльності; 

достовірні звітні дані страховика - 
звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за 
відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є 
порівняними. 

Відповідно до п. 17 Розділу ІІ Порядку № 39 звітність страховика вважається такою, 
що містить недостовірну інформацію, якщо: 

- показники фінансової звітності, складеної відповідно до законодавства, 
суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, що 
подаються страховиком до Нацкомфінпослуг, з урахуванням поданої страховиком 
коригуючої звітності; 

- звітність містить розбіжності в показниках, зокрема інформація, відображена у 
звітності на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного 
звітного періоду за відповідними показниками з урахуванням поданої страховиком 
коригуючої звітності. 
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Визначення рівня суттєвості при проведенні перевірки 
 
Відповідно до МСЗНВ 3000 викривлення, включаючи пропуски, вважаються 

суттєвими, якщо вони, взяті окремо або в цілому, очікувано впливатимуть на відповідні 
рішення визначених користувачів, прийняті на основі інформації про предмет завдання. 

Суттєвість у даному завдання розглядається в контексті якісних та кількісних 
чинників. До якісних чинників належить: 

- кількість осіб чи суб’єктів господарювання, на яку впливає предмет завдання; 
- взаємодія та відносна важливість різних компонентів інформації про предмет 

завдання; 
- формулювання, застосовані до інформації про предмет завдання, поданої у 

вигляді фактів; 
- характеристики подання інформації про предмет завдання, якщо застосовні 

критерії дозволяють використовувати різне подання; 
- характер викривлення; 
- чи впливає викривлення на дотримання вимог законодавчих або нормативних 

актів; 
- вплив коригувань на минулу або поточну інформацію про предмет завдання або 

можливість їх впливу на майбутню інформацію про предмет завдання; 
- чи є викривлення результатом навмисної дії або ненавмисним; 
- чи є викривлення важливим для розуміння аудитором відомого попереднього 

надання інформації користувачам, 
- чи стосується викривлення відносин між відповідальною стороною або стороною-

замовником, чи їх відносинами з іншими сторонами; 
- серйозність наслідків недотримання вимог законодавчих чи нормативних актів. 
 
Суттєвість у контексті кількісних чинників визначена на рівні 5% від базового 

показника – валюти балансу Товариства на 31.12.2019р. 
 
Висновок про те, чи викривлення є суттєвим, визначається щодо кожного 

викривлення (у разі його виявлення) окремо із урахуванням вищезазначених чинників на 
підставі професійного судження аудитора. 
 

 
Підстави для надання висновку 

 
При проведенні перевірки аудитор керувався наступними нормативно-правовими 

актами: 
- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»; 
- Закон України «Про страхування», Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»; 
- Міжнародні стандарти фінансової звітності; 
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Додаток №4 

до Порядку складання звітних даних страховиків 

 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика  

 

Приватне акціонерне товариство "Перестрахувальне товариство 

"Європоліс" 

 

За 2019 рік 

Розділ 1 

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема: 

 

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків 

у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових 

резервів, у тому числі порядок визначення часток надходжень сум страхових 

платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, 

що сплачуються перестраховикам, з відповідних видів страхування. 

 

Формування технічних резервів у Товаристві здійснюється на підставі обліку 

договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового 

відшкодування за видами страхування. У разі передання страхового ризику в 

перестрахування страхова компанія визначає частки перестраховиків у відповідних видах 

технічних резервів за видами страхування одночасно з розрахунком технічних резервів. 

Обчислення розміру частки перестраховиків у технічних резервах здійснюється відповідно 

до методики формування технічних резервів. 

Товариством формуються та ведуться такі технічні резерви: резерв незароблених 

премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які  виникли, але не  

заявлені. 

Резерв незароблених премій – це частина премій за договорами страхування, які 

відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату. Розрахунок резерву 

незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо, і загальна 

величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, 

розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом «1/4». Визначається як 

сумарне значення незароблених страхових премій за кожним договором. Розрахунок резервів 

незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець 

звітного  періоду ведеться та формується методом «1/4». Резерв незароблених премій 

розрахований методом 1/4, визначався за кожним договором страхування  виходячи із 80 

відсотків суми надходжень страхового платежу (страхової премії,  страхового внеску) в 

залежності від строку дії договору. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS), - це оцінка обсягу зобов’язань 

страхової компанії для здійснення виплат страхових сум за відомими вимогами 

страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не оплачені або оплачені 

не в повному обсязі на звітну дату та які виникли у зв’язку із страховими випадками, що 

відбулися у звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страхову компанію 

повідомлено. Величина цього резерву визначається страховою компанією за кожною 

неврегульованою претензією. 

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні перевірки 

адекватності страхових зобов’язань страховика; 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється  шляхом моделювання 

майбутніх грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на 

підставі аналізу діяльності компанії за попередні 5 років з використанням загальноприйнятих 

актуарних методів. Оцінки адекватності страхових зобов’язань проводяться із залученнням 
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фахівця з актуарної та фінансової математики. Згідно звітів про оцінку адекватності 

страхових зобов’язань на 31.12.2019року, сформовані розміри страхових резервів є 

достатніми і адекватними. 

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних 

перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний 

період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), 

компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових 

виплат (відшкодувань); 

За 2019рік перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над 

загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період Товариством, а також 

перевищення частки страхових виплат, компенсованих перестраховиками, над загальним 

обсягом сплачених страхових виплат не було. 

4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого 

отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної фінансової 

допомоги; 

Станом на 31.12.2019року Товариство не отримувало кредитів та інших позик, у тому 

числі поворотної фінансової допомоги. 

5)  пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у тому числі: 

інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, 

реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан 

погашення таких позик/допомог; 

На протязі 2019 року Товариство не надавало позики/допомогу юридичним та фізичним 

особам. 

6)  пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, у 

тому числі: інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого 

обтяження, строк обтяження; 

Станом на 31.12.2019року у Товариства не має обмежень щодо володіння активами. 

7)  розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика. 

У Товариства станом на 31 грудня 2019року не має: 

- зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником є Товариство, 

та можуть вплинути на фінансовий стан страховика; 

- потенційних податкових зобов’язань;  

- зобов’язань з капітальних вкладень;  

- безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за третіх осіб, 

інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо).  

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели 

до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від 

загальної вартості активів на останню звітну дату, у тому числі: вид (суть), мета 

здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору 

(угоди) та контрагента(ів); 

На протязі 2019 року Товариство мало операції з активами, які призвели до 

зміни структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної 

вартості активів на останню звітну дату, а саме: 
Товариством була придбані земельні ділянки, а саме: 

земельна ділянка (Київська область, Макарівський район, с/рада Бишівська, 

належного стану, загальною площою 5,2998га), справедлива вартість земельної ділянки 

складає 9179тис.грн.; 

земельна ділянка (Київська область, Макарівський район, с/рада Андріївка, належного 

стану, загальною площою 1,8360га), справедлива вартість земельної ділянки складає 3 

140тис.грн.; 

земельна ділянка (Київська область, Бородянський р-н, с/рада Микуличі, належного 

стану, загальною площою 2,0001га), справедлива вартість земельної ділянки складає 7 

040тис.грн.; 
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Товариство класифікує їх як фінансові активи, що оцінюються за справедливою 

вартістю, з відображенням результату переоцінки через інший сукупний дохід. Станом на 

31.12.2019року справедлива вартість земельної ділянки складає 19 359тис.грн. та 

утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої - одержання договірних грошових потоків. 
9) коригування звітності; 

В звітності за 2019 рік звітні дані коригувались, а саме: в Розділі 6 п 6.3.1.а. 

«Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій на кінець звітного періоду методом "1/4» та в Розділі 6 резерви 

«Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій на кінець звітного періоду" виправлено суми загальних величин 

надходжень страхових платежів та часток страхових платежів, що сплачуються 

перестраховикам, а також суми визначених величин часток надходжень страхових платежів 

та  часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, які були некоректно 

округлені. 

В звітності за 9 місяців 2019року звітні дані коригувались, а саме: в Розділі 5.т.2 

«Пояснення щодо операцій перестрахування» виправлено найменування контрагента та його 

даних, замість страхового брокера АТ «ОУКШОТ ІНШУРЕНС Консалтантс Лімітед» на ТДВ 

«СК «ГАРДІАН», в Розділі 6 п 6.3.2.2 «Частка перестраховиків-резидента у страхових 

резервах» виправлено найменування контрагента та його даних, замість страхового брокера 

АТ «ОУКШОТ ІНШУРЕНС Консалтантс Лімітед» на ТДВ «СК «ГАРДІАН», також в Розділі 3 

«Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя» 

виправлено рядок 180 «Максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування (за 

окремою застрахованою особою)» по страхуванню вантажів та багажу (вантажобагажу). 

Коригування   фінансової звітності та звітних даних страховика за І-й квартал 2019р. в 

Компанії відбулося в  Розділі 6 п 6.3.2. 4. «Представлення коштів сформованих страхових 

резервів», помилково до суми прийнятих активів включено   було рядок 1630  облігації 

замість рядка  1650-цінні папери, що  емітовані державою та некоректно  було відображено 

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України. 

Коригування   фінансової звітності та звітних даних страховика за І-е півріччя 2019р.в 

Компанії відбулося в  Розділі 6 п 6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності,неправильно 

автоматично розрахована величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим нормативним запасом. Додано детальну інформацію щодо 

відсутності  перевищення  власного утримання згідно норм чинного законодавства на момент 

подання звітності. 

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договорами 

страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про 

наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким 

страховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування) із 

розкриттям сум претензій до страховика за такими судовими позовами, наявності 

сформованих страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може 

мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких 

судових позовів про це необхідно зазначити. 

Станом на 31.12.2019року в Товаристві відсутні судові позови щодо виконання 

зобов’язань за договорами страхування(перестрахування). 

11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки. 

За 2019рік Товариство користувалася послугами актуаріїв для проведення тесту 

адекватності страхових зобов’язань та розрахунку резерву, які виникли, але не заявлені. 

Розрахунки проводили: ПрАТ «Всесвіт» - фахівець з актуарної та фінансової математики 

Бабко В.Л., диплом б/н від 23.09.1997року. 

 

 

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме: 
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1) забезпечення безперервності діяльності. 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 

діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 

діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.  

Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: 

дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і  забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Страхова компанія 

здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і 

надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Станом на 31 грудня 2019року  розмір власного капіталу Товариства дорівнює 26 638,0 

тис. грн., чисті активи (нетто-активи) компанії перевищують розмір статутного капіталу,  що 

відповідає нормативним вимогам для ризикових страхових компаній. 

 

2) корпоративне управління. 

Принципи корпоративного управління відображені в Звіті про корпоративне 

управління ПрАТ «ПТ «Європоліс» та надані  разом зі звітністю за 2019рік.; 

 

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, у 

тому числі страховиках. 

Перелік засновників Товариства станом на 31.12.2019року: 

Фізичні особи: 

П.І.Б. Дата народження Країна постійного 

місця проживання 

Реєстраційни

й номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

Частка у статутному 

капіталі клієнта (прав 

голосу в юридичній 

особі) 

1 2 3 4 5 

Сілін Сава 

Анатолійович 

13/01/1995 Україна 3471107678 0,00689% 

Сіліна Софія 

Анатоліївна 

05/05/2003 Україна 3774502927 0,00689% 

Долга катерина 

Сергіївна 

18/07/1983 Україна 3051418480 2,206896 

Долгий Сергій 

Степанович 

10.05.1954 Україна 1985306259 22,113793% 

Завгородня Марина 

Анатоліївна 

14.08.1956 Україна 2068003701 30,496551% 

Долгий Сергій 

Сергійович 

01/06/1984 Україна 3083317172 1,517241% 

Подолянко Олена 

Ярославівна 

13/04/1997 Україна 3553208966 9,418620% 

Ліненко Яна 

Миколаївна 

29/06/1974 Україна 2720821188 9,999310% 

Савченко Андрій 

Петрович 

11/06/1974 Україна 2719008336 9,999310% 

Юридичні особи: 

Найменування юридичної 

особи 

Код 

ЄДРПО

У/ 

реєстрац

ійний 

номер 

Країна державної 

реєстрації 

Частка у статутному 

капіталі клієнта (прав 

голосу) 
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1 2 3 4 

ТОВ «Інженерне підприємство 

«Поток» 

2491486

8 

Україна 9,406896% 

ТОВ «Поток СС» 3761486

3 

Україна 1,379310% 

ПрАТ «СК «Планета 

страхування» 

3282725

3 

Україна 3,448275% 

Особи відповідають всім вимогам встановленим чинним законодавством України та 

станом на 31 грудня 2019 року зобов’язання щодо формування капіталу Товариства 

засновниками виконані 100%. 

Протягом 2019року відбулися зміни у складі власників істотної участі: зі складу 

засновників Товариства вибула одна юридична особа, яка змінилась на трьох фізичних осіб, а 

саме вибуло зі складу засновників ТОВ«ФК «МАКАЛУ». 

Товариство не має внесків до статутних капіталів інших фінансових установ, у тому 

числі страховиків, та не має дочірніх підприємств.  

Інформація про країну реєстрації дочірних підприємств та підприємств з визначенням 

частки участі страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких 

підприємств: відсутня. 

Інформація щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, 

зобов’язань щодо формування капіталу інших фінансових установ, у тому числі страховиків: 

відсутня. 

  Інформація щодо дотримання такою установою нормативів щодо формування капіталу 

та вимог забезпечення платоспроможності з видокремленням інформації стосовно окремої 

юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову 

групу (у разі наявності такої фінансової групи): відсутня. 

Інформація про країну реєстрації вищезазначених установ та підприємств та вид 

економічної діяльності таких підприємств: відсутня. 

 

4) належність страховика до фінансових груп. 

Станом на 31 грудня 2019року  Товариство не належить та не належало до банківської 

та/або небанківської фінансових груп. 

 

5) система управління ризиками. 

Система управління ризиками являє собою комплексну стратегію управління 

основними ризиками у Товаристві з кінцевою метою отримання у короткостроковій та 

довгостроковій перспективі максимальної стійкості всіх видів діяльності Товариства.  

Основними елементами системи управління ризиками Товариства є: ідентифікація 

(виявлення ризику і ризикових сфер діяльності); квантифікація (аналіз та кількісна оцінка 

ризику); контроль (встановлення обмежень та допустимих рівнів ризиків); управління 

(визначення процедур та методів з ослаблення негативного впливу ризиків); моніторинг 

(постійне відстеження рівня ризиків з механізмами зворотного зв’язку). 

Товариство  проводить  системний аналіз та обробку інформації на предмет виявлення 

ризиків та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мінімізації, локалізації або 

поділу ризику, встановленого в процесі діяльності Товариства. Наявність своєчасної, 

достовірної та вичерпної інформації про компанію є важливою умовою для здійснення 

учасниками та потенційними інвесторами (клієнтами) об’єктивної оцінки фінансово-

економічного стану Товариства; 

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та 

проміжної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів 

проведених стрес-тестів; 

Відображення впливу стресів на фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 

року більш детально відображено в Звіті щодо ключових ризиків та результатів проведеного 

стрес-тестування ПрАТ «ПТ «Європоліс» станом на 31.12.2019 р. та  додаються до пакету 

фінансової звітності за 2019 рік. 

7) управління капіталом. 
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Страхова компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних 

цілей: 

зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і 

надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При 

цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.  

До складу капіталу Товариства входять грошові кошти та їх еквіваленти,  а також 

капітал засновників компанії, розкритий у звіті про власний капітал. 

Станом на 31 грудня 2019 року  розмір власного капіталу Товариства дорівнює 

26 638тис.грн., чисті активи  (нетто-активи) компанії в розмірі 26638тис.грн. перевищують 

розмір статутного капіталу на 12 138тис.грн.,  що відповідає нормативним вимогам для 

ризикових страхових компаній. 

8) внутрішній аудит страховика. 

Протягом 2019 року функціонувала система внутрішнього контролю в особі 

внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор підпорядкований вищому органу управління 

Компанії, а саме загальним зборам засновників. 

Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного, 

оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проводить 

підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та 

достовірність фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього 

аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовірну 

інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, що знаходить своє 

відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.  

Внутрішній аудитор забезпечує систематичний підхід до оцінки та підвищення 

ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного 

управління, а також здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю й 

виносить судження щодо його ефективності. 

 

9) інша звітність. 

Товариство не входить до фінансової групи, не складає консолідованої фінансової 

звітності та іншої звітності, обов’язковість якої не визначена законодавчими актами України. 

10) інформація щодо подій після дати балансу. 

Жодних подій після дати балансу, які б мали суттєвий вплив на фінансовий 

стан Товариства не було. 

3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, 

а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за 

операціями з фінансовими активами. 

• Компанія зобов’язана дотримуватися показників достатності капіталу, 

визначених регуляторними вимогами. Закон України «Про страхування» та 

інші нормативні акти містять такі вимоги: 

Станом на 31 грудня 2019 року  розмір власного капіталу Товариства дорівнює 26 638 

тис.грн., чисті активи  (нетто-активи) компанії в розмірі 26 638тис.грн. перевищують розмір 

статутного капіталу на 12 138тис.грн.,  що відповідає нормативним вимогам для ризикових 

страхових компаній. 
Компанія повинна створити Гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, 

додаткового оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку. 

Станом на 31.12.2019 року Гарантійний фонд – 3тис.грн., що складається з резервного 
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капіталу, додаткового оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку. 

Мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентною 1,000 тисяч євро за 
курсом обміну, встановленим НБУ на дату реєстрації. 

Станом на 31.12.2019 року Статутний капітал Товариства складає 14 500тис.грн.. 
Станом на 31.12.2019 року, Компанія виконує зазначені вище вимоги. 
• Відповідно до вимог Закону України “Про страхування” (ст.30), фактичний 

запас       платоспроможності (ФЗП) страховика повинен перевищувати 
розрахунковий рівень нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 

Станом на 31.12.2019 року, Компанія виконує зазначеної вище вимоги, фактичний 
запас платоспроможності Компанії дорівнює 26 576тис.грн., нормативний запас 827тис.грн., 
величина перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності складає 25 749тис.грн.. 

• Згідно зі ст. 301 Закону України “Про страхування” та розділами ІІІ- VІ 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика, затвердженого  Національної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 07 червня 2018 pоку №850, 

сформовані Товариством станом на 31грудня 2019 року страхові резерви 

розміщені визначеними категоріями прийнятих активів у повному обсязі та 

дотримано норматив  платоспроможності та достатності капіталу, 

норматив ризиковості операцій та норматив якості активів: 

1.Норматив платоспроможності та достатності капіталу. 

Станом на 31.12.2019року норматив платоспроможності та достатності капіталу, який 

складає  21 872тис.грн., дотримано, сума прийнятих активів більша ніж сумарна величина 

довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень (3 872.грн.), включаючи величину 

страхових резервів, що розраховані відповідно до законодавства (2 261тис.грн.) та 60% від 

величини, що дорівнює (18 000тис.грн.). 

Для представлення нормативу платоспроможності та достатності капіталу станом на 

31.12.2019року приймаються: 

грошові кошти на депозитних рахунках – 972тис.грн.; 

грошові кошти на поточних рахунках    – 987тис.грн; 

цінні папери,що емітуються державою: Облігації внутрішніх державних 

позик України  – 319тис.грн.; 

нерухоме майно –19 359тис.грн.; 

права вимоги до перестраховиків  – 9тис.грн.; 

інвестиції в економіку України за напрямками інвестування галузей економіки за рахунок 

коштів страхових резервів, затвердженими постановою КМУ від 17.08.2002 р. №1211 –

226тис.грн.; 

Товариство  має інвестицію в статутні капітали: Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Агропром" що складає 89,1% статутного капіталу компанії, 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-Будівельна компанія «МД 

БУД ГРУП», що складає 33,61% статутного капіталу компанії. Вказані 

товариства займаються  видами економічної діяльності зазначеними в 

Постанові КМУ від 12.08.2002 р. №1211 «Про затвердження напрямів 

інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів». 

Справедлива вартість даної інвестиції станом на 31.12.2019 р. становить 6948 

тис.грн.. Внесення інвестицій зазначається в установчих документах. 
Прийняті активи, якими представлені довгострокові та поточні зобов’язання і 

забезпечення, включаючи величину страхових резервів та 60% від величини, що дорівнює 

18 000тис.грн.,  грошові кошти та банківські вклади розміщені в рейтингових банках з 

урахуванням вимог нормативно-правових актів діючого законодавства України.  

         



Eimru AeranbHa iH$opnraqir HaBeAeHa [o4arrax I, 2, 3 Ao floqcHlonalrnoi 3anLIcKI,I Ao
gsiruux AaHr,rx crpaxoBrrKa za 2019 pix, mi 6ynu perol{eHAosani Haqiouamnoro rouiciero, u1o

g.uific*oe AepxaBHe perynroBaHnx y c(fepi punrcie tpinauconux ilocnyr.

2. Hopnamus pusuKosocmi onepaqiil.
Cranou na 31.72.2019por<y TonapucrBoM ctfoprr,ronano rexHi.rui pe3epBLI Ha cyMy 2 261.ruc.

rpH.; HopManrB pLt3r{Koeocri ouepaqifi AorprrMaHo, cyMa npuiiutrux arrunis 6imrua niN cynrapna

Berurrr4Ha crpaxoBr.rx pesepnin, uo po3paxonani eiAnoeiruro Ao 3aKoHoAaBcrBa.

Als npeAcraBneHHr poeuirqeHnx rexniqHux pesepnin craHoM Ha 3I.I2.20t9poxy
npuftnaarorrcx:

fpou.toei Koutmu Ho nomoqHux paxyHKax - 765 ruc. rpn.;
Eaurciecurci eKradu (denosumu) - 909 rI,Ic.rpH.;

t4iuui nanepu,u4o eMimyrcmbcfl depcrcaeoro: O6niza4ii euympiu,tuix depcrcaeuux

no3uK Vrcpaiuu - 3l9ruc.rpn.;
HepWoMe JvIailHo -268 rl{c.rpH.;
flpufinxri aKTrrBr{, .sKHMr,r [pe.4craBnerii cyua crpaxoBr.rx perepnin, rpouroni KoITITI,I Ta

6anKiscrKi BKnaAr4 po:rrriqeni n pefiruuroeux 6aHxax s ypaxyBaHH.{M BIrMor HopMarI,IBHo-

npaBoBrix axrie Airo.roro 3 aKoHoAaBcrBa Yr<painu.
Einrur AeranbHa iurpopMarlir HaBeAeHa [o4au<ax I, 2, 3 Ao floscuroeanrHoi 3arIpIcKLI Ao

ssirHzx AaHHX crpaxoBrrKa za 2019 pix, mi 6ynu pexoueuAonani Haqiosaluroro rouiciero, rqo
gAiftu*oe AepxaBHe perynroBaHnx y c$epi punrin $inauconux rocJlyr.

3. Hopuamue nrcocmi axmueie.
CraHola na 31.12.2019 poKy HopMarr.rB rKocri aKrnnis, r^lrnir cKnaAae 1 Z82ruc.rpy.,

AorplrMaHo, cyMa npufiumux axrusie 6irllra nix cyrraapna BeJILilrI,IHa npHftnxrux arrusis y n<ocri
Hrr3Ko pr{3HKoBLIX axrzeis 60Yo wpaxonux perepnie.

flpufiumi aKTrrrBpr, .flKr{M rrpeAcraBneHo HopMarLIB sxocri aicrunin, rpouroni KoITITI{ Ta

6auKiscrxi BKJraAr.r posrrairqeHi n pefirznroeux 6anxax KpeALITuuit peirtuHr .sKpIX ne nnNqe six
uaAA sa uaqioualbHoro rrrK€lJroro. Eauxpr s pefiruuroM He HLDKTIe uaAA xapaKTepl43y€Tbct Ayxe
Bt4coKoro KpeAr.rrocrrpouoNuicuo nopinnrHo s iHlxunau yrcpaiucbKl4Ml,I IIo3LIqaJIbHuravu a6o

6opronuuu iHcrpyrr,reuraMl4 Ta OBru.
Finrur Aerar'rbHa in$opNrarli{ HaBeAeHa ,{o4arxax l, 2, 3 Ao flo.scHloeamuoi 3aIIlIcKI4 Ao

:nirnux AaHrrx crpaxoBrrKa za 2079 pir, mi 6ynu penoMeuAoeaui Haqionalrnoro xorr.riciero, rllo

sAificHroe AepxaBue peryJlloBaHnx y c$epi plluxie (pinauconux rocJlyr.

4. Inrua iu$opuaqis, ulo norpe6ye yroqHeHHq'
(: aruauaerbcq crpaxoBl{KoM y pari neo6xiAnocri)".

Iuruoi in(popuaqii, tqo norpe6ye yroqHeHH.f,,

Tonapucrno He Mae.

fonoea npaeniuun

Aera.rrisaqii ra AoAarKoBI{x rroflcHeHb

Aerani3auii Ta Ao,qarKoBl{x notcHeHb

3iutxoectxa A.A.

fonoeuuit 6yxzanmep OuepemunxJI.B.
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