Додаток 1
Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу
ризиковості операцій та нормативу якості активів ТДВ СК «Кредо» ЄДРПОУ 13622789 станом на 31.12.2019р.
(назва СК, код за ЄДРПОУ)

Усього,
тис. грн

Показники

Наявність обтяжень, обмежень
щодо володіння активами
(застави, гарантії, зобов’язання,
заборона на відчуження, цільове
використання тощо), правочин
внаслідок якого відбулося
обтяження, обмеження щодо
володіння, строк обтяження,
обмеження щодо володіння та/або
інформація щодо неможливості
аудитора визначити балансову
вартість даного активу

Активи, які
враховано до
нормативу
платоспроможності,
та достатності
капіталу, тис. грн

Активи, які
враховано до
нормативу
ризиковості
операцій
(представлення
коштів
сформованих
страхових резервів),
тис. грн

Активи, які
враховано до
нормативу
якості активів,
тис. грн

105849,9

УСЬОГО:

348715,7

348715,7

131648,0

1) грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі:

39771,5

39771,5

29845,0

8342,5
76,2
23,0
31027,3
90,5
1,0
133,4
72,8
4,8
117363,6

8342,5
76,2
23,0
31027,3
90,5
1,0
133,4
72,8
4,8
117363,6

8092,0
76,2
23,0
21351,3
90,5
1,0
133,4
72,8
4,8
58300,9

58300,9

3415,0
19197,6
30005,0
31000,0
101,0
18645,0
15000,0

3415,0
19197,6
30005,0
31000,0
101,0
18645,0
15000,0

3415,0
16000,0
16657,4
16657,4
101,0
5470,1
-

3415,0
16000,0
16657,4
16657,4
101,0
5470,1
-

47,5

47,5

46,6
0,9

46,6
0,9

у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи):
-АТ КБ Приватбанк 14360570
-ПАТ «МТБ Банк» 21650966
-АТ Укрексімбанк 00032112
-АТ Акцент-Банк 14360080
-АТ Універсал Банк 21133352
-ПАТ АБ «Укргазбанк» 23697280
-АТ Полтава-Банк 09807595
-філія Запорізьке ОА АТ «Держощадбанк України» 02760363
- філія Дніпропетровське ОА АТ «Держощадбанк України» 09305480
2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ЕСКРОУ), у тому числі:
у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи):
-ПАТ «МТБ Банк» 21650966
-АТ Укрексімбанк 00032112
-АТ Універсал Банк 21133352
-ПАТ АБ «Укргазбанк» 23697280
-АТ Полтава-Банк 09807595
-філія Запорізьке ОА АТ «Держощадбанк України» 02760363
ПАТ АБ «Укргазбанк» 23697280
3) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських
металах, у тому числі:
у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи):
4) нерухоме майно
у тому числі (у розрізі об’єктів нерухомого майна, із зазначенням місцезнаходження):
-пандус м. Запоріжжя пр.Моторобудівників,34
-гараж №95 м. Запоріжжя вул. Ясногорська

47,5

Застава нерухомого майна

5) акції
у тому числі таких емітентів (назва та код ЄДРПОУ емітента):
6) облігації підприємств (крім цільових облігацій)
у тому числі таких емітентів (назва та код ЄДРПОУ емітента):
7) іпотечні сертифікати та іпотечні облігації
у тому числі таких емітентів (назва та код ЄДРПОУ емітента):
8) облігації місцевих позик та облігації міжнародних фінансових організацій
у тому числі таких емітентів (назва та код ЄДРПОУ емітента):
9) цінні папери, що емітуються державою
10) права вимоги до перестраховиків:

23993,5
139524,6

23993,5
139524,6

23993,5
3140,0

у тому числі до таких перестраховиків – резидентів (назва, код ЄДРПОУ та рейтинг фінансової
надійності перестраховика-резидента):
-ПрАТ СК «Страхові Гарантії» 21957067
-ПрАТ СК Євроінс Україна 22868348
-ПрАТ СК «Альянс» 32495221
-ПрАТ СК «Фінекс» 22321992
-ПрАТ СК Страховий Дім 23364325
-ПАТ СК Кремень 24559002
-ПрАТ СК «ВУСО» 31650052
-ПрАТ СК «Арсенал Страхування» 33908322

273,2
39,7
30,5
2691,8
136319,9
89,8
60,1
19,6

273,2
39,7
30,5
2691,8
136319,9
89,8
60,1
19,6

170,5
2969,5
-

X

X

7,0

7,0

7,0

24072,0

24072,0

16314,1

23993,5

у тому числі до таких перестраховиків – ненерезидентів (назва, код ЄДРПОУ та рейтинг
фінансової надійності перестраховика-нерезидента):
11) інвестиції в економіку України за напрямами інвестування галузей економіки за
рахунок коштів страхових резервів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 17.08.2002 № 1211
12) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори страхування
життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми для страхових резервів із страхування життя
13) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва
14) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений
Національним банком України
15) залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені
страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ ВСЬОГО, із них:
залишки коштів, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів
Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів,
що використовуються виключно для виконання таким страховиком зобов’язань за укладеними
договорами обов’язкового страхування (перестрахування) цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, збільшені на дебіторську заборгованість, що
виникла внаслідок розрахунків з прямого врегулювання збитків (вимог) за такими договорами
та угодами з прямого врегулювання збитків (вимог), зменшені на суму кредиторської
заборгованості, що виникла внаслідок таких розрахунків зі страховиками.
16) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування за
окремими видами страхування*
17) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та
перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного

X

16314,1

16314,1

150,0

150,0

23555,5

інциденту, та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 17.12.2004 № 3104
18) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з
видів страхування, не зазначених у підпунктах 16 та 17 даного додатку
19) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування
життя
20)
непрострочена
дебіторська
заборгованість
за
укладеними
договорами
перестрахування з нерезидентами, із зазначенням країни походження такого
перестраховика та рейтингу, присвоєного такими рейтинговими агентствами: A.M.Best
(США); Moody’s Investors Service (США); Standard & Poor’s (США); Fitch Ratings
(Великобританія)
21)
непрострочена
дебіторська
заборгованість
за
укладеними
перестрахування, не зазначеними у підпунктах 17, 20 даного додатку

договорами

22) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення
грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з
метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних
закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків
23) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення
страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів
24) дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами
(депозитами), цінними паперами, емітентом яких є держава

3786,0

3786,0

25) внески страховика, що є учасником фінансової групи, до статутних капіталів інших
страховиків - учасників цієї фінансової групи в обсязі, встановленому законодавством, за
умови виконання такою фінансовою групою вимог до регулятивного капіталу,
встановлених законодавством
26) активи з права користування відповідно до міжнародного стандарту фінансової
звітності 16 «Оренда» у розмірі, що не перевищує розміру відповідного орендного
зобов’язання
Керівник
____________________
(підпис)

Головний
бухгалтер

____________________
(підпис)

В.В. Кривцун
(ініціали, прізвище)

Л.В. Коваль
(ініціали, прізвище)

Окремі види страхування у відповідності до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 07.06.2018 № 850.

