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Контрольна сума 4D3CA40ADC13153F04D65D7946CA7351922094CF
 

Продовження додатка 4 
Розділ 6 

Умови забезпечення платоспроможності страховика за  2018 року 
(звітний період)

 
6.1. Наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду

 Назва країни власника частки у статутному фонді страховика У тис. грн. з одним десятковим знаком У тис. ЄВРО (за курсом НБУ)
Сплачений статутний фонд (на кінець звітного періоду) X 31509 994
Частка нерезидентів у статутному фонді страховика за станом на кінець звітного періоду (у тис. грн.) всього X 0 0
Гарантійний фонд (на кінець звітного періоду) X 357912 X
у тому числі вільні резерви страховика X 0 X

 
6.2. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 010/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець
звітного періоду) 389483

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених величин: 120945,20
1. /сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума  страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 0,18 120945,20
2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26 45786,60
Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють страхування життя: загальна величина резерву довгострокових зобов’язань х 0,05 0
Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов’язання за договорами страхування життя: більша із визначених величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування
договорів страхування життя)+ величина нормативного запасу платоспроможності  (для договорів страхування життя) 120945,20

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас платоспроможності – відповідна величина нормативного запасу платоспроможності 268537,80

 
6.3 Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових відшкодувань 
6.3.1. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 
а) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом '1/4'

Період
Загальна величина

надходжень
страхових платежів

Загальна величина часток
страхових платежів, що

сплачуються перестраховикам

у тому числі
перестраховикам-

нерезидентам

Визначена величина
часток надходжень
страхових платежів

Визначена величина часток
страхових платежів, що

сплачуються перестраховикам

у тому числі
перестраховикам-

нерезидентам

Розрахунковий
коефіцієнт

Резерви
незароблених

премій

Частка
перестраховиків

у резервах
незароб-лених

премій

у тому числі
перестраховиків-

нерезидентів

перший
квартал
періоду

0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0

другий
квартал
періоду

0 0 0 0 0 0 0,50 0 0 0

третій
квартал
періоду

0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0

УСЬОГО: x x x x x x x 0 0 0

 
б) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом '1/365' - 'pro rata temporis'

Назва Код
Резерви

незароблених
премій

Частка перестраховиків у
резервах незароблених

премій**

У тому числі
перестраховиків-

нерезидентів
1 2 3 4 5

Вид страхування
страхування від нещасних випадків 180 26172,20 120098 0
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 190 0,20 0 0
страхування здоров'я на випадок хвороби 200 38,20 12710,10 0
страхування залізничного транспорту 210 0 0 0
страхування наземного транспорту (крім залізничного) 220 680,30 133,10 0
страхування повітряного транспорту 230 0 0 0
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) 240 0 0 0
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 250 0 0 0
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 260 579,20 2,20 0
страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 цієї статті) 270 1075,60 2,20 0
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 280 21,10 0 0
страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 290 0 0 0
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 300 0 0 0
страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена видами 01.12-01.14) 310 62,10 0 0
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 320 931,50 1390 0
страхування інвестицій 330 0 0 0
страхування фінансових ризиків 340 0 15344,50 0
страхування судових витрат 350 0 0 0
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій 360 0 0 0
страхування медичних витрат 370 0 0 0
медичне страхування 380 0 0 0
особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків 390 0 0 0

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) 400 64 0 0

страхування спортсменів вищих категорій 410 0 0 0
страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини 420 0 0 0
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 430 18,30 0 0
авіаційне страхування цивільної авіації 440 172,40 0 0
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу,
іншим користувачам морського транспорту та третім особам 450 0 0 0

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) 460 11103,20 1033,30 0
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами) 470 0 0 0
страхування засобів водного транспорту 480 0 0 0
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 490 0 0 0
страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі
здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади 500 0 0 0

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 510 407,30 0 0

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою 520 0 0 0
страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" 530 0 0 0
Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 540 0 0 0
страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" 550 0 0 0
страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних
хвороб

560 0 0 0

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та
навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 570 0 0 0

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України 580 0 0 0
страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності 590 0 0 0
страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі 600 0 0 0

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі 610 0 0 0
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 620 187,30 0 0
страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України 630 0 0 0
страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам 640 0 0 0
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 650 3,40 0 0

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів
України 660 0 0 0

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну 670 0 0 0
страхування відповідальності морського судновласника 680 0 0 0
страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх
осіб 690 0 0 0

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам 700 0 0 0
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 710 36,10 0 0
Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків 720 0 0 0
Страхування сільськогосподарської продукції 730 0 0 0
Страхування майна, переданого у концесію 740 0 0 0
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Назва Код
Резерви

незароблених
премій

Частка перестраховиків у
резервах незароблених

премій**

У тому числі
перестраховиків-

нерезидентів
1 2 3 4 5

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів 750 0 0 0
Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт 760 0 0 0
Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 770 0 0 0
Страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги 780 0 0 0
Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 790 13,50 0 0
Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей 795 0 0 0
УСЬОГО: 797 41565,90 150713,40 0

 
в) Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом '1/24' - 'паушальним'

Назва Код
Резерви

незароблених
премій

Частка перестраховиків у
резервах незароблених

премій**

У тому числі
перестраховиків-

нерезидентів
1 2 3 4 5

Вид страхування
страхування від нещасних випадків 800 0 0 0
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 810 0 0 0
страхування здоров'я на випадок хвороби 820 0 0 0
страхування залізничного транспорту 830 0 0 0
страхування наземного транспорту (крім залізничного) 840 0 0 0
страхування повітряного транспорту 850 0 0 0
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) 860 0 0 0
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 870 0 0 0
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 880 0 0 0
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 цієї статті) 890 0 0 0
страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 900 0 0 0
страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 910 0 0 0
страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 920 0 0 0
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 930 0 0 0
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 940 0 0 0
страхування інвестицій 950 0 0 0
страхування фінансових ризиків 960 0 0 0
страхування судових витрат 970 0 0 0
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій 980 0 0 0
страхування медичних витрат 990 0 0 0
медичне страхування 1000 0 0 0
особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків 1010 0 0 0

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) 1020 0 0 0

страхування спортсменів вищих категорій 1030 0 0 0
страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини 1040 0 0 0
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 1050 0 0 0
авіаційне страхування цивільної авіації 1060 0 0 0
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу,
іншим користувачам морського транспорту та третім особам 1070 0 0 0

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) 1080 0 0 0
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами) 1090 0 0 0
страхування засобів водного транспорту 1100 0 0 0
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 1110 0 0 0
страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі
здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади 1120 0 0 0

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 1130 0 0 0

страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою 1140 0 0 0
страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" 1150 0 0 0
Страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи та працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 1160 0 0 0
страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" 1170 0 0 0
страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних
хвороб

1180 0 0 0

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та
навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 1190 0 0 0

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України 1200 0 0 0
страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності 1210 0 0 0
страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі 1220 0 0 0

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі 1230 0 0 0
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 1240 0 0 0
страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України 1250 0 0 0
страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам 1260 0 0 0
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 1270 0 0 0

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів
України 1280 0 0 0

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну 1290 0 0 0
страхування відповідальності морського судновласника 1300 0 0 0
страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх
осіб 1310 0 0 0

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам 1320 0 0 0
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 1330 0 0 0
Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків 1340 0 0 0
Страхування сільськогосподарської продукції 1350 0 0 0
Страхування майна, переданого у концесію 1360 0 0 0
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів 1370 0 0 0
Страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт 1380 0 0 0
Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ 1390 0 0 0
Страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання волонтерської допомоги 1400 0 0 0
Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 1410 0 0 0
Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей 1415 0 0 0
УСЬОГО: 1417 0 0 0

 
6.3.2 Розміщення страхових резервів
Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду, із них: 54472,50
технічних резервів 54472,50
у тому числі резерви незароблених премій 41565,90
резерв заявлених, але не виплачених збитків 6074,70
резерв збитків, які виникли, але не заявлені 6831,90
резерв коливань збитковості 0
резерви катастроф 0
резерви із страхування життя 0
у тому числі резерви довгострокових зобов’язань 0
залишки страхових платежів із державного обов’язкового страхування 0
Величина страхових резервів, сформованих в іноземній валюті 0

 
Частка перестраховиків-резидентів у страхових резервах
№ з/

п
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ перестраховика-

резидента
Найменування перестраховика-

резидента
Частка перестраховика-резидента у страхових резервах,

тис.грн.
Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-

резидента
1 33908322 ПрАТ СК Арсенал Страхування 59,10
2 39099398 ТДВ СК "Інноваційні страхові технології" 24562,20
3 32495221 ПрАТ СК "Альянс" 33,40
4 22321992 ПрАТ СК "ФІНЕКС" 123590,40
5 33248430 ПрАТ Інгосстрах 1394,40
6 31650052 ПрАТ СК "ВУСО" 1073,90
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Частка перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах
№ з/п Код країни Найменування перестраховика-нерезидента Частка перестраховика-нерезидента у страхових резервах, тис.грн. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента

 
Представлення коштів сформованих страхових резервів

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України 'Про страхування' для
представлення страхових резервів

УСЬОГО / на кінець звітного періоду відповідно до
показників форми 1 “Баланс”/

У тому числі ті, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових
актів

технічні
резерви

резерви з обов’язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду

резерви із
страхування

життя
УСЬОГО: 390576,60 81755,50 0 0
1) грошові кошти на поточних рахунках 12112,90 11995,60 0 0
у тому числі 1.1) в іноземній валюті 9 9 0 0
2) банківські вклади (депозити) 132792,90 38130,70 0 0
у тому числі 2.1) в іноземній валюті 135 135 0 0
3) банківські метали 0 0 x 0
4) нерухоме майно 50,80 50,80 x 0
5) акції 71335,20 0 x 0
6) облігації 0 0 x 0
7) іпотечні сертифікати 0 0 0 0
8) цінні папери, що емітуються державою 23570,40 23570,40 0 0
9) права вимоги до перестраховиків 150713,40 8008 0 0
у тому числі 9.1) до перестраховиків - нерезидентів 0 0 0 0
10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України * 0 0 0 0
у тому числі 10.1) розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної
продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 0 0 0 0

10.2) розвиток інфраструктури туризму; 0 0 0 0
10.3) добування корисних копалин; 0 0 0 0
10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва; 0 0 0 0
10.5) будівництво житла; 0 0 0 0
10.6) розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг; 0 0 0 0
10.7) розвиток сектору зв’язку та телекомунікацій 0 0 0 0
10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною
іпотечною установою. 0 0 0 0

11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і
погодженому з Національним банком України 0 0 0 0

12) довгострокові кредити для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що
використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 0 0 0 0

13) готівка в касі 0,60 0 0 0

 
6.3.3. Розшифровка окремих статей балансу  
1) "Незавершене будівництво" (на кінець звітного періоду) 

Найменування об`єкта незавершених капітальних інвестицій Кошторисна
вартість

Сума
вкладень

Характеристика об`єкта (загальна площа,
поверховість, будівельні матеріали,

функціональне призначення)

Процент
готовності

об`єкта

Джерела фінансування
(прибуток, страхові

резерви, інші)

Підрядна
організація

Термін
будівництва

початок закінчення
Незавершене будівництво (рядок 020), у тому числі: незавершені капітальні інвестиції у придбання
(виготовлення) основних засобів (за винятком вартості авансових платежів для фінансування
капітального будівництва)

0 0 X X X X X X

із них будинків та споруд (об`єкт та його місцезнаходження): X X X X X X X X

 
2) "Основні засоби" (на кінець звітного періоду)

Найменування основних засобів (об’єктів
нерухомого майна)

Характеристика основних засобів (загальна площа, поверховість, будівельні
матеріали, функціональне призначення)

Напрями використання (для власної діяльності,
надання в оренду тощо)

Вартість Дата введення в
експлуатацію
(придбання)первісна залишкова

Основні засоби (рядок 030), зокрема: X X 3189 1719 X
земельні ділянки, у тому числі (об`єкт та його
місцезнаходження): X X 0 0 X

будинки та споруди, у тому числі (об`єкт та його
місцезнаходження): X X 56,20 50,80 X

Пандус м.Запоріжжя пр. Моторобудівників,34 53,20 49,90 X
Гараж №95 м.Запоріжжя вул. Ясногорська 3 0,90 X

 
3) Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" (на кінець звітного періоду)

Види інвестицій Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

Термін вкладень
Сума вкладень Примітки

початок кінець
Довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції (сума рядків 040, 045 та 220), зокрема X X X 94908 X
акції: X X X 71335,20 X
у тому числі ЗАТ (повна назва емітента): X X X X X
у тому числі ВАТ (повна назва емітента): X X X X X
ПрАТ АвтоКраз 05808735 07.04.2010 X 8115,90
ПАТ Райффайзен Банк "АВАЛЬ" 14305909 01.12.1996 X 11,40
ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод 00446782 09.10.2017 X 738,30
ПрАТ "АТП "Артем-Авиа" 22864221 06.07.2017 X 767,70
ПРАТ "Укрмедіаінвест" 36346918 14.07.2017 X 32100
ПРАТ "Укрмедіаінвест" 36346918 21.07.2017 X 12500
ПРАТ "Укрмедіаінвест" 36346918 22.08.2017 X 12500
ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод 00446782 23.10.2017 X 739,40
ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод 00446782 12.01.2018 X 405,10
ПАТ "Миколаїв-Львівський КБК" 01331041 12.01.2018 X 389,70
ПАТ "Укрспецрезерв" 31270731 02.05.2018 X 746,60
ПрАТ "АТП "Артем-Авиа" 22864221 11.07.2018 X 741,50
ПрАТ "АТП "Артем-Авиа" 22864221 13.09.2018 X 788,90
ПАТ "Будівельні Матеріали" 05495880 27.12.2018 X 790,70
облігації, у тому числі (повна назва емітента): X X X 0 X
цінні папери, що емітуються державою, у тому числі (повна назва емітента та вид цінного папера): X X X 23570,40 X
Облігації Міністерство фінансів України 00013480 12.02.2018 04.03.2020 11727,50
Облігації Міністерство фінансів України 00013480 19.12.2017 10.04.2019 2455,80
Облігації Міністерство фінансів України 00013480 18.05.2017 15.01.2020 9387,10
інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України **, у тому числі (повна назва отримувача інвестиції та коротка характеристика об’єкта
інвестування): X X X 0 X

вклади в банках (депозити), у тому числі (назва банківської установи): X X X 0 X
іпотечні сертифікати, у тому числі (повна назва емітента): X X X 0 X

 
4) "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів", "Інша поточна дебіторська заборгованість" (на кінець звітного періоду)

Дебіторська заборгованість Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

Термін
вкладень Сума

вкладень Примітки
початок кінець

Довгострокова, за розрахунками за виданими авансами та з нарахованих доходів і інша поточна дебіторська заборгованість (сума рядків 050, 180, 190,та 210), у тому числі за: X X X 58527 X
довгостроковими кредитами для житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників, що використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України*, зокрема (повна назва
отримувача кредиту та коротка характеристика об’єкта кредитування): X X X 0

кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому з Національним банком України, зокрема (різвище, ім`я, по батькові отримувача кредиту
та напрямки його використання); X X X 0 X

 
5) "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Термін вкладень Сума вкладень

Примітки
початок кінець всього у тому числі в іноземній валюті

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 та 240) X X X 144907 142 X
зокрема:на поточних рахунках X X X 12112,90 9
Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва банківської установи): X X X 132792,90 135 X
АТ Укрексімбанк м. Рівне 00032112 26.12.2018 28.01.2019 1000 0
ПАТ "Акцент-Банк" м. Дніпро 14360080 12.11.2018 12.02.2019 37000 0
Філія Запорізьке обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 02760363 13.12.2018 13.12.2019 3100 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Миколаїв 21650966 31.10.2018 07.02.2019 200 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
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 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Термін вкладень Сума вкладень

Примітки
початок кінець всього у тому числі в іноземній валюті

Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 200 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 50 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Полтава 21650966 31.10.2018 07.02.2019 200 0
АТ Укрексімбанк м. Запоріжжя 00032112 19.12.2018 18.01.2019 1000 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Запоріжжя 23697280 20.12.2018 26.03.2019 5000 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Запоріжжя 23697280 20.12.2018 20.12.2019 5000 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Херсон 23697280 20.12.2018 26.03.2019 5000 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Дніпро 23697280 20.12.2018 26.03.2019 5000 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Одеса 23697280 26.12.2018 26.03.2019 5000 0
Філія Запорізьке обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 02760363 21.12.2018 04.01.2019 210 0
ПАТ АБ Укргазбанк м. Київ 23697280 26.12.2018 26.03.2019 5000 0
Філія Запорізьке обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 02760363 24.12.2018 28.01.2019 330 0
Філія Полтавське обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 09331508 17.12.2018 17.01.2019 1000 0
Філія Запорізьке обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 02760363 20.12.2018 04.02.2019 1800 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Дніпро 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Дніпро 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Дніпро 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Чорноморськ 21650966 31.10.2018 07.02.2019 101 0
АТ Укрексімбанк м. Дніпро 00032112 12.12.2018 12.03.2019 10000 0
АТ Укрексімбанк м. Дніпро 00032112 17.09.2018 21.03.2019 3737,90 135
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Одеса 21650966 31.10.2018 07.02.2019 303 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Одеса 21650966 31.10.2018 07.02.2019 151 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Херсон 21650966 31.10.2018 07.02.2019 150 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Херсон 21650966 31.10.2018 07.02.2019 200 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Херсон 21650966 31.10.2018 07.02.2019 202 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Миколаїв 21650966 31.10.2018 07.02.2019 50 0
АТ Укрексімбанк м. Миколаїв 00032112 12.12.2018 13.03.2019 10000 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Харків 21650966 06.11.2018 07.02.2019 101 0
Центральне відділення ПАТ "МТБ Банк" у м. Харків 21650966 06.11.2018 07.02.2019 101 0
АТ Укрексімбанк м. Херсон 00032112 12.12.2018 12.03.2019 10000 0
Філія Полтавське обласне управління ПАТ "Держощадбанк України" 09331508 17.12.2018 17.01.2019 1000 0
ПАТ "Універсал Банк" 21133352 20.12.2018 18.06.2019 20000 0
готівка в касі X X X 1 0 X
грошові кошти в дорозі X X X 0 0 X
еквіваленти грошових коштів, у тому числі: X X X 0 0 X

 
6) “Резервний капітал” (на кінець звітного періоду)

 Сума
Резервний капітал (рядок 340) 0
у тому числі вільні резерви страховика 0

 
7) “Неоплачений капітал” (на кінець звітного періоду)

 Сума Дата виникнення
Неоплачений капітал (рядок 360) 0 X
у тому числі сума заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу згідно з установчими документами, із якої (назва учасника) 0 X

 
8) "Вилучений капітал" (на кінець звітного періоду)

 Сума Дата викупу
Вилучений капітал (рядок 370) 0 X
у тому числі вартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників за ціною, визначеною в установчих документах 0 X
із яких акцій власної емісії або часток на суму 0 X

 
9) “Страхові резерви” (на кінець звітного періоду)

 Сума
Страхові резерви (рядок 415) 54473
у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій 12906,60
резерв заявлених, але не виплачених збитків 6074,70
резерв збитків, які виникли, але не заявлені 6831,90
резерв коливань збитковості 0
резерви катастроф 0
резерви із страхування життя 0
у тому числі резерви довгострокових зобов’язань (математичні резерви) 0

 
10) “Частка перестраховиків у страхових резервах” (на кінець звітного періоду)
Частка перестраховиків у страхових резервах (рядок 416) 150713
у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених премій 150713,40
частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків 0
частка перестраховиків у резервах із страхування життя 0
у тому числі частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов’язань (математичних резервах) 0

 
11) “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” та “Інші поточні зобов’язання” (на кінець звітного періоду)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610) 15912
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами страхування (перестрахування), зокрема 1768,80
заборгованість за страховими виплатами 1037,20
із якої заборгованість з простроченим терміном виплати 0
заборгованість перед страхувальниками 58
перед перестраховиками за договорами перестрахування 673,60
у тому числі заборгованість за частками страхових платежів 0

 


