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ЗВІТ  

про корпоративне управління 

Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс» 

(страховик) за 2020 р. 

 
Вкажіть мету провадження діяльності страховика. 
 Метою провадження дiяльностi ПрАТ «ПТ «Європоліс» є надання страхових послуг, фiнансова 
дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також отриманням 
прибутку. Систему корпоративного управлiння Компанiєю спрямовано на забезпечення реалiзацiї економiчних 
та соцiальних iнтересiв акцiонерiв Товариства за результатами її господарської дiяльностi на пiдставi чинного 
законодавства України, продуктивну взаємодiю iнтересiв акцiонерiв, ефективну роботу органiв управлiння та 
контролю, своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї.  
Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням 
на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.  
 Принципи корпоративного управлiння - викладенi на пiдставi загальноприйнятих мiжнародних 
стандартiв корпоративного управлiння та з урахуванням нацiональних особливостей i досвiду принципiв та 
рекомендацiй, необхiдних для удосконалення практики корпоративного управлiння в Українi. Принципи 
корпоративного управлiння затвердженi на Загальних зборах акцiонерiв. Положення про корпоративне 
управління розміщено на корпоративному сайті. 
Товариство та його посадові особи дотримуються принципів Кодексу Корпоративного управління та будь яких 
відхилень протягом 2020 року не було.  
 
Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;  
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік.  
1) Завгородня Марина Анатолiївна 
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.  
Протягом звiтного 2020року відбулися змiни у складi власникiв iстотної участi. 
 
Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею 
комітети.  
Протягом звiтного 2020 року відбулися змiни у складі Наглядової Ради. Протоколом Загальних зборів акціонерів 
№12-0820-01 від 12.08.2020 року затверджено склад Наглядової ради строком на 3 роки: 

1. Савченко Андрій Петрович 

2. Ліненко Яна Миколаївна 

3. Подолянко Тетяна Анатоліївна  
Утворення комiтетiв Наглядовою Радою страховика не здiйснювалось. 
 
Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік. 

Виконавчим органом страховика є Правлiння. До складу Правлiння входять: 
Голова правління та члени правління - заступники Голови правління. 
Протягом звiтного 2020 року відбулися змiни у складі Правління Товариства: 
Голова Правлiння – Подолянко Ярослав Миколайович. 

Призначений Рішенням Наглядової ради - Протокол №05-1020-01 від 05.10.2020 р.  

Заступник Голови правління – Сахненко Сергій Васильович (призначений Рішенням Наглядової ради - Протокол 

№ 03-0120-01 від 03.01.2020 р.) 

Заступник Голови правління- Зіньковська Анна Анатоліївна (призначена Рішенням Наглядової ради - Протокол 

№05-1020-01 від 05.10.2020 р) 
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Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що 
призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про 
відсутність таких фактів. 
 Всi факти, якi могли призвести до порушення внутрiшнiх правил з боку наглядової ради чи 
виконавчого органу, що могли призвести до заподiяння шкоди страховику чи споживачам фiнансових послуг – 
вiдсутнi 
 
Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 
впливу. 
Протягом звiтного 2020 року заходи впливу органами державної влади до Страховика не застосовувались. 
Заходiв впливу, протягом 2020 року органами державної влади до членiв наглядової ради та виконавчого 
органу не застовувались. 
 
Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.  
 Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 
року № 2297-VI та посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012, 
члени Виконавчого органу не надали згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних) 
даних. 
Наглядова Рада у страховика дiє безоплатно на громадських засадах. Винагорода Членам Наглядової ради за 
2020 рік не сплачувалась. 
 
Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.  

Значними факторами ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року є негативнi тенденцiї, 
якi продовжують спостерігатися в економiцi України протягом 2020 року та вiдсутнiсть стабiльного вiдродження 
реального сектору економiки та подальше економічне падіння через розповсюдження вірусу COVID-19 
 
Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.  
Управління ризиками відіграє важливу роль в діяльності компанії, тому спеціально було розроблено загальну 
схему та політику управління ризиками з відповідними процедурами. 
Ключові характеристики:  

 Адекватність розрахунку страхових резервів  

 Затвердження страхових продуктів, зміни в існуючих  

 Оптимізація перестрахування  

 Оцінка ринкових та операційних ризиків  
Крім того, система управлiння ризиками також створена в контекстi Закону України "Про запобiгання та 

протидiю легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та використовується в процесi операцiйної та 

фiнансової дiяльностi. Значних факторiв ризику, якi б вплинули на дiяльнiсть фiнансової установи протягом 2020 

року не було. 

Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), 
а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського бліку. 

Внутрiшнiй контроль Товариства - це сукупнiсть процедур, що спрямованi на попередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової 

iнформацiї. 

Внутрішній аудит (контроль) у ПрАТ «ПТ «Європоліс» проводиться посадовою особою служби внутрішнього 

аудиту (контролю). Внутрішній аудитор - посада підпорядкована Наглядовій раді і є органом оперативного 

контролю Наглядової ради. 
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Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду, згiдно з вимогами чинного 

законодавства та корпоративними положеннями. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 

2020 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, а саме: №1 Баланс, №2 «Звiт про фiнансовi результати», №3 

«Звiт про рух грошових коштiв», №4 «Звiт про власний капiтал» складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 5. 

Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Товариства від 

03.01.2012 р. та інших нормативних документів.   

У Товаристві діє автоматизована система ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. 

 
Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика 
розмір, або про їх відсутність.  
 Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства розмiр, протягом 
року не було. 
 
Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті страховика розмір. 
 Операцiй з купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Товариства розмiр, 
протягом року не було. 
 
Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або 
інформацію про їх відсутність.  
 Товариство не є членом або одиницею промислово-фiнансових груп чи iнших об`єднань. Фiнансовi 
операцiї з власником iстотної участi чи iншими пов'язаними особами протягом звiтного року не проводились. 
 
Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.  
 Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 
аудиторського висновку до Товариства не надходило. При складаннi Аудиторського висновку врахованi Вимоги 
до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 
мiсцевої позики), затвердженi Рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року №1360 та "Методичнi рекомендацiї 
щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних 
звiтних даних страховика", затвердженi розпорядженням Держфiнпослуг 27.12.2005 року №5204 в редакцiї 
розпорядження Держфiнпослуг вiд 12 жовтня 2006 року №6313. 
 
Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року 
(для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для  
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).  
 
У 2021 році укладено договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) та складання аудиторського звіту 
за 2020 рік з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (Код 
за ЄДРПОУ: 35449775, Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/24, Юридична адреса: 
69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд. 15, к. 2), що включено до ІІ, ІІІ, ІV Розділів Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України (надалі - «АПУ») за номером 4126. 
 
Протягом 2020 року зовнішній аудитор не змінювався та послуги надавалися ПрАТ “Аудиторська фірма 
«Аналітик»” (код за ЄДРПОУ 14274505, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Чигоріна, 57А) дiє на пiдставi Свідоцтва 
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про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0030 від 26 січня 2001 р., видане за рiшенням 
Аудиторської палати України №98. 
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику; перелік інших аудиторських 
послуг, що надавалися такому страховику протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом 
останніх п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.  
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.  
ПрАТ “Аудиторська фірма «Аналітик» (код за ЄДРПОУ 14274505, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Чигоріна,57А) 
дiє на пiдставi Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0030 від 26 січня 2001р., 
видане за рiшенням Аудиторської палати України №98. 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi -17 рокiв. 
Надає аудиторськi послуги Товариству – з 2017 року. 
Iншi послуги Товариству, які надавались - ВИСНОВОК (ЗВІТ) щодо огляду проміжної фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», що подається до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії 
окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 1 квартал, 1 півріччя та 9 
місяців 2020 року. 
 
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (Код за ЄДРПОУ: 35449775, Місцезнаходження: 69032, м. 
Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/24, Юридична адреса: 69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд. 15, к. 2), що 
включено до ІІ, ІІІ, ІV Розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України 
(надалі - «АПУ») за номером 4126. 
Загальний стаж діяльності - 13 років. 
Надаватиме аудиторські послуги з поточного 2021 року. 
 
Стягнення до аудиторів Аудиторською палатою України не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної 
звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком, не виявленi. 
Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: 
За 2020: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (Код за ЄДРПОУ: 35449775) 
Протягом 2020 р.: ПрАТ “Аудиторська фірма «Аналітик»” " (Код за ЄДРПОУ - 14274505); 
За 2019 р.: ПрАТ “Аудиторська фірма «Аналітик»” " (Код за ЄДРПОУ - 14274505); 
За 2018 р.: ПрАТ “Аудиторська фірма «Аналітик»” " (Код за ЄДРПОУ - 14274505); 
За 2017 р.: .: ПрАТ “Аудиторська фірма «Аналітик»” " (Код за ЄДРПОУ - 14274505); 
За 2016 р.: ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит», (Код ЄДРПОУ – 37024556); 
За 2015 р.: ТОВ «Фінком -Аудит», Аудиторська фірма. (Код ЄДРПОУ – 23164098); 
За 2014 р.: ТОВ «Аудиторська фірма «Універсал-аудит» Код ЄДОПОУ – 14274505; 
За 2013 р.: ТОВ «Аудиторська фірма «Універсал-аудит» Код ЄДОПОУ – 14274505. 
 
Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг; 
 Механiзм розгляду скарг передбачений вiдповiдним наказом Товариства. 
прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги; 
 Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Голову правлiння Товариства Подолянка Ярослава 
Миколайовича. 
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
  




