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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«КРЕДО» (надалі – Товариство або ТДВ СК «Кредо»)засноване в м. Запоріжжі 24 червня 
1992 року, і належить до числа перших недержавних компаній на страховому ринку України. 

На сьогоднішній день Товариство, спираючись на свою більш як 27-річну позитивну 
ділову репутацію в Україні, здійснює страхову діяльність в сфері ризикового страхування, є 
асоційованим членом МТСБУ, а також членом Асоціації «Страховий бізнес» та Ліги 
страхових організацій. 

За критеріями, визначеними ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до середніх підприємств. 

Відповідно до визначення, яке міститься в ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» Товариство є підприємством, що становить 
суспільний інтерес. 

Головний офіс компанії знаходиться в місті Запоріжжі, філія компанії розташована в  
м.Херсон.Представництво в інших регіонах здійснюється через розгалужену мережу 
страхових посередників, що надає можливість надавати однаково високий рівень страхових 
послуг на всій території України. 

ТДВ СК «Кредо» має ліцензії на здійснення діяльності по 27 видам добровільного та 
обов'язкового страхування. 

За даними за 9 місяців 2019 року, оприлюдненими журналом «InsuranceTop»,  
СК «Кредо» займає такі місця серед страховиків України за такими найбільш важливими 
показниками, як страхові виплати 115 315,2 тис. грн. (19 місце), страхові платежі за видами 
603 536,3 тис. грн. (15 місце). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

Найбільш вагомими є частки страхових платежів за такими видами страхування в 
загальному страховому портфелі ТДВ СК «Кредо»: 

Вид страхування 

 

Питома вага в загальному страховому портфелі, % 

1 квартал  
2019 року 

півріччя 
2019 року 

9 місяців 

2019 року 

2019 рік 

добровільне страхування від 
нещасних випадків 

74,7 73,8 73,4 72,8 

добровільне страхування 
здоров’я на випадок хвороби 

9,5 9,3 9,2 9,0 

 

добровільне страхування 
фінансових ризиків 

9,9 9,5 9,3 9,1 

Страхування  цивільної 
відповідальності власників 
транспортних засобів (за 

внутрішніми договорами)  

4,4 5,7 6,6 7,5 

 



Питома вага такого виду добровільного страхування, як страхування від нещасного 
випадку протягом 2019 року мала тенденцію до незначного зменшення в межах 2% (від 
74,7% за 1 квартал 2019 року до 72,8% за 2019 рік).  

По добровільному страхуванню здоров’я на випадок хвороби та добровільному 
страхуванню фінансових ризиків відбулися незначні зменшення протягом року в межах 0,5% 
та 0,8% відповідно. 

Протягом 2019 року можна виділити значне збільшення обсягів надходжень (від 4,4% 
за 2019 рік до 7,5% за 2019 рік) по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) за рахунок збільшення 
кількості укладених договорів страхування (в т.ч. електронних полісів) та оптимізації 
тарифів. 

 

 

 

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 

Обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика станом на 
31.12.2019 р. визначаються Товариством на підставі 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 р. № 850, зареєстрованого в Мінюсті 06 липня 2018 р. за № 
782/32234. 

Усього сума прийнятних активів (джерел забезпечення ліквідності) Товариства на 
31.12.2019 р. становить 348715,7 тис. грн., а саме: 

1. грошові кошти на поточному рахунку – 39771,5 тис. грн. 
2. банківські вклади (депозити) – 117363,6 тис. грн. 
3. нерухоме майно – 47,5 тис. грн. 
4. державні цінні папери, у тому числі державні облігації України – 23993,5 тис. грн.: 
- Облігації Міністерства фінансів України – 23993,5 тис. грн. 
5. права вимоги до перестраховиків – 139524,6 тис. грн. 
6. готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений 

Національним банком України – 7,0 тис. грн. 
7. залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені 

страховиками до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) 
страхового бюро України відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» -24072,0 тис. 
грн. 

8. непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування 
та/або перестрахування -150,0 тис. грн.: 

-ПАТ Нікопольський завод феросплавів                   -34,0 тис. грн. 
-ПАТ Покровський ГЗК                -14,0 тис. грн. 
-ПАТ Дніпроазот      -11,0 тис. грн. 
-ТОВ Дніпропетровський Міжнародний Аеропорт   -8,0 тис. грн. 
- ПАТ Товкачівський ГЗК     - 3,0 тис. грн. 
-ТДВ СК Союз-Дніпро     -1,0 тис. грн. 
-ТОВ Компанія Дніпроавіа Сервіс    -79,0 тис. грн.  



9. дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами 
(депозитами), цінними паперами, емітентом яких є держава – 3786,0 тис.грн. 

ТДВ СК «Кредо» дотримується умов забезпечення платоспроможності відповідно до 
вимог статті 30 Закону України «Про страхування», Закону України «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», 
а також за період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р., на будь-яку дату, має перевищення 
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності більше ніж на 25 відсотків: станом на 31.12.2019р. перевищення 
складає 391% та 331506,6 тис. грн. Також, за період з 01.01.2019р. по 31.12.2019р. на будь-

яку дату перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) є більшим за  
1 млн. євро, станом на 31.12.2019р. перевищення складає 12546,6 тис. євро. 

З метою повного висвітлення ймовірних виплат по страховим контрактам ТДВ СК 
«Кредо» включає до умовних зобов'язань суми розрахункового нормативного запасу 
платоспроможності (нетто-активи). 

Вартість чистих активів страхової компанії, створеної у формі товариства з додатковою 
відповідальністю, є не меншою зареєстрованого статутного капіталу, відповідно до вимог, 
визначених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, станом на 31.12.2019р. 
перевищення складає 1414,1% або 414052 тис. грн. 

В результаті проведеного стрес-тестування найбільш суттєвими ризиками з 
урахуванням специфіки діяльності ТДВ СК «Кредо» є ризики, пов'язані: 

- із зниженням ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу на фондовій біржі, 
на 40%, що приведе до збільшення стрес величини нетто - активів на 6,37%, що становить 28 
381 тис. грн. 

- із збільшенням обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 25% приведе до 
збільшення стрес-величини нетто-активів на 38 тис. грн. і складе 0,01%, а із зменшенням – 

відповідно до зменшення на 38 тис. грн. 
- із збільшенням загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів на 30% що приведе до росту 
стрес-величини нетто-активів на 2,01%, що становить 8 959 тис. грн. 

- із збільшенням загальної суми виплат за медичним страхуванням на 40%, що приведе 
до збільшення стрес-величини нетто-активів на 0,03%, що становить 122 тис. грн. 

Інші стрес-сценарії мають незначний вплив на загальну величину нетто-активів і, на 
думку Товариства, не є суттєвими. 

За результатами стрес-тестування ТДВ СК «Кредо» проводить політику диверсифікації 
портфелю активів з метою зниження ризиків надмірної концентрації активів та здійснює 
постійний моніторинг вартості цінних паперів в рамках політики управління активами, що 
суттєво знижує ймовірність настання таких ризиків. 

 

4.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 
Протягом звітного року фінансові інвестиції Товариства збільшились на 993 тис. грн., 

за рахунок таких операцій: 
- продажу ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ПрАТ «ДАНОН КРЕМЕЗ») на 

суму 1882 тис. грн. 
- придбання акцій ПрАТ «Будівельні матеріали» на суму 1843 тис. грн., ПАТ 

«Синельниківський ресорний завод» на суму 738 тис. грн., ПАТ Арксі на суму 294 тис. грн. 
 

 

Генеральний директор     Кривцун В.В. 
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