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Ревізійною комісією в складі:
Голови Комісії – - Александер Іванов
Савов та Члена Комісії – Катрін Міхайлова
Петкова, проведена ревізія фінансовогосподарської
діяльності
Публічного
акціонерного
товариства
«Страхова
компанія
«Євроінс
Україна»,
що
перейменоване
30.09.2016
року
з
Публічного акціонерного товариства «ХДІ
страхування» за 2016 рік для Річних зборів
акціонерів.
В результаті перевірки встановлено
наступне:
Публічне
акціонерне
товариство
«Страхова компанія «Євроінс Україна»
(далі по тексту – Товариство) було
зареєстровано як акціонерне товариство 10
листопада 1994 року Старокиївською
державною адміністрацією м. Києва.
Реєстрацію було поновлено рішенням
державної адміністрації Голосіївського
району від 28.03.2000 за № 02943/220. Код
ЄДРПОУ 22868348.
У 2016 році відбулися зміни керівного
складу, а саме:
14.07.2016р.
Наглядова
Рада
Товариства
прийняла
рішення,
що
оформлено
Протоколом
№90
про
припинення повноважень Анни Проскуріної
як Голови Правління та припинення з нею
трудових
правовідносин,
призначено
Волкова Олександра Васильовича на посаду
Голови Правління. Протоколом №91 від
11.08.2016р. оформлено рішення щодо
підтвердження
терміну
повноважень
Волкова Олександра Васильовича на посаді
Голови Правління до 22.07.2019р.
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Audit Committee consisting of:
the Chairman of Committee – Alexander
Ivanov Savov and Member of the Committee
– Katrin Mihaylova Petkova, conducted a revision
of the financial and economic activities of the
Public Joint Stock Company “Insurance
Company “Euroins Ukraine” remained from
Public
Joint
Stock
Company
«HDI
strakhuvannya» for the year 2016 to the Annual
Shareholders’ Meeting.
The revision determined the following:
Public Joint Stock Company “Insurance
Company “Euroins Ukraine” (hereinafter
referred to as the Company) was registered as
an joint stock company by the public
administration in Starokyivsky district, Kyiv,
registration certificate as of 10.11.1994. The
registration was renewed by the public
administration in Golosiyvsky district, Kyiv as
of 28.03.2000, resolution No. 02943/220. The
EDRPOU code is 22868348.
In the of 2016 there were following
changes in the top management of the
Company:
14.07.2016 the Supervisory Board took a
decision formalized by Minutes No. 90 on
termination of authorities of the Chairman of
the Board Anna proskurina and termination of
the Employment contract, Volkov Oleksandr
Vasylovych was appointed as Chairman of the
Board. The Minutes No. 91 dd. 11.08.2016
formalized decision on confirmation of
authorities’ terms of Volkov Oleksandr
Vasylovych on position of Chairman of the
Board till 22.07.2019.

Власником 99,316658 % у статутному
капіталі Товариства станом на 31.12.16р. є
юридична особа нерезидент Євроінс
Іншуринс Груп АД (Euroins Insurance Group
AD). 06.12.2007 зареєстрована державним
реєстраційним
органом
Болгарії
в
Торговому реєстрі під номером UIC
175394058,
юридична
адреса
бул.
Христофор Колумб, 43, м. Софія, Болгарія.
12.08.2016 стався остаточний перехід права
власності на акції Товариства від Таланкс
Інтернешнл Акцієнгезелльшафт на Євроінс
іншуринс Груп АД.

As of 31.12.16 the owner of 99,316658 %
of statutory capital of the Company is a legal
entity nonresident Euroins Insurance Group AD
On 06.12.2007 the state registration authority of
Bulgaria registered it in the Commercial
Register under number UIC 175394058,
registered address 43 Christopher Columbus,
Sofia, Bulgaria.
On 12.08.2016 took place the final transfer
of shares’ ownership from the Company Talanx
International Aktiengesellshaft to Euroins
Insurance Group AD.
According to the balance sheet the equity
Сума власного капіталу Товариства
станом на 31.12.2016 за даними баланса of the Company totals to UAH 100.8 million as
of 31.12.2016 including:
складає 108,0 млн. грн., у тому числі:
- statutory capital – UAH 71.0 million;
- уставний капітал – 71,0 млн. грн.;
- increases in the value of capital – UAH 33.2
- капітал у дооцінках – 33,2 млн. грн.;
million;
- share premium – UAH 47.0 million;
- емісійний дохід – 47,0 млн. грн.;
- reserve capital – UAH 1.8 million;
- резервний капітал – 1,8 млн. грн.;
- uncovers loss - UAH 73.1 million
- непокритий збиток – 73,1 млн. грн.;
- other reserves - UAH 1.8 million
- інші резерви – 28,1 млн. грн.,
including:
в тому числі:
- equalization reserve UAH 19.5 million;
- резерв коливань збитковості 19,5 млн.
- catastrophe reserve UAH 8,6 million;
грн.;
- резерв катастроф 8,6 млн. грн.;

Станом
на
31.12.2016
року
підприємство має головний офіс у м. Києві
(власне приміщення за адресою Велика
Васильківська, 102. Крім того, у власності
Товариства
знаходиться
8
офісних
приміщень у різних регіонах України.
Товариство
також
орендує
офісні
приміщення для здійснення діяльності через
регіональні підрозділи.
Загальна
кількість
відокремлених
(регіональних)
підрозділів
Товариства
станом на 31.12.2016 року складає 35, а
саме: 19 дирекції та 16 відділень.
Функції та статус відокремлених
підрозділів
Товариства
закріплені
відповідними Положеннями про такі
підрозділи,
затвердженими
наказами
Голови Правління товариства. Відомості

On 31.12.2016, the Headquarters (Head
Office) of the Company is located in Kyiv (own
premises at 102, Velyka Vasyl’kivs’ka street. In
addition, 8 office facilities in various regions of
Ukraine also belong to the Company’s
property. The Company is also renting offices
for the purposes of carrying out activities in the
regions of Ukraine.
On 31.12.2016, the total number of
Company’s regional units amounted to 35
thereof 19 divisions and 16 departments.
The functions and the status of Company’s
units are stipulated by the Regulations on the
respective units approved by the Orders of the
Company’s Chairman of the Board. The
information was entered into the Unified State

внесені до Єдиного державного реєстру Register of legal
entities,
individual
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців entrepreneurs and community groups.
та громадських формувань.
З 01.01.2012 року Товариство складає
The Company concludes its financial
фінансову звітність за міжнародними reporting in accordance with the International
стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Financial Reporting Standards (IFRS) starting
from 01.01.2012.
Бухгалтерський облік в Товаристві
The Company carries out its accounting in
здійснюється згідно з обліковою політикою, accordance with the accounting policy
затвердженою наказом Голови Правління approved by the order of the Chairman of the
№ 243 від 30.12.2015. Положення облікової Board No. 243 as of 30.12.2015. The
політики відповідають вимогам МСФЗ з provisions of the accounting policy are in line
урахуванням
особливостей
діючого with the requirements of the IFRS taking in
законодавства України.
account the peculiarities of the current
legislation of Ukraine.
Відповідно до “Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за
видами
страхування,
іншими,
ніж
страхування
життя”,
затверджених
Розпорядженням
Держфінпослуг
від
17.12.2004 р. № 3104 Товариство формує
резерв
незароблених
премій,
резерв
заявлених, але не виплачених збитків та
резерв збитків, які виникли, але не заявлені
по всім видам страхування.
Відповідно до вимог МСФЗ була
проведена актуарна перевірка адекватності
страхових
зобов’язань
страховика.
Перевірці піддавалися наступні резерви:
а) Резерв незаробленої премії
б) Резерв заявлених, але не виплачених
збитків
в) Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені
Актуарій зазначив, що систематичних
недоліків та/або невідповідності МСФЗ
прийнятої
Товариством
методології
формування зазначених вище резервів не
виявлено.
Станом на 31.12.2016р. на 16,8%
збільшилась
величина
поточної
дебіторської заборгованості у порівнянні з
31.12.2015р.
Поточна
дебіторська
заборгованість від різних видів діяльності
станом на 31.12.2016 р. становила 24,9 млн.

According to the “Regulation on
formation, accounting and placement of the
insurance reserves for insurance types other
than life insurance approved by the Order of the
Derzhfinposlug as of 17.12.2004 No. 3104 the
Company forms the unearned premium reserve,
outstanding loss reserve and the IBNR for all
lines of business.

According to IFRS, the actuarial
evaluation of the adequacy of insurance
liabilities were carried out. The evaluation
encompassed the following reserves:
a)
Unearned premiums reserve
b)
Outstanding loss reserve
c)
IBNR

The actuary pointed no systematic
shortcomings and/or inconsistences of the
methodology adopted by the Company as
regards the formation of the above mentioned
reserves were discovered.
As of 31.12.2016, the amount of current
receivables grown by 16.8% as compared to
31.12.2015. On 31.12.2016, the current
receivables for different types of activities
amounted to UAH 24.9 million.

грн.
Значну частину (14,8%) поточної
дебіторської заборгованості станом на
31.12.2016р. складає заборгованість банків
по грошових коштах, які не були повернуті
банківськими установами у зв’язку з
ліквідацією.
Станом на 31.12.2016р. величина
поточних зобов’язань Товариства склала
72,8 млн. грн., в т. ч. за надані послуги –
68,5 млн. грн.,
Ревізією встановлено, що основним
кредитором Товариства є HDI Global
Network AG (68,0 млн. грн. за нараховані,
але не перераховані перестрахувальні
платежі).
Залишок грошових коштів станом на
31.12.2016 склав 155,9 млн. грн.
Ревізією встановлено, що раціональне
використання вільних грошових коштів
протягом 2016 року надало змогу
Товариству отримати значний доход від
розміщення коштів на депозитних рахунках
у сумі 29,2 млн. грн., що суттєво вплинуло
на кінцевий фінансовий результат за 2016
рік.
Основними пріоритетними напрямками
страхової діяльності компанії за 2016 рік
були: добровільне страхування майна від
вогневих ризиків – 19,1 % від загальних
надходжень
страхових
платежів,
добровільне страхування майна (іншого,
ніж від вогневих ризиків та стихійних
явищ) – 19,1 % від загальних надходжень
страхових
платежів
та
добровільне
страхування фінансових ризиків – 33,9 %
від загальних надходжень страхових
платежів.
За 2016 рік страхові премії склали
294,3 млн. грн., а в попередньому році –
350,7 млн. грн., тобто в порівнянні з
попереднім роком надходження страхових
платежів зменшились на 56,4 млн. грн.
Усі договори страхування, по яких
страхова сума за окремим об’єктом
страхування перевищує 10% від суми
сплаченого статутного фонду і страхових

As of 31.122016, a significant part
(14.8%) of the current receivables are
represented by cash on bank accounts, which
was not returned from banks due to liquidation.

On 31.12.2016, the current Company’s
liabilities amounted to UAH 72,8 million,
including UAH 68.5 million for the rendered
services.
The revision determined that HDI-Gerling
Welt Service AG is the main creditor of the
Company (accrued but not paid reinsurance
premiums amounted to UAH 68.0 million)
The cash balance as of 31.12.2016
amounted to UAH 155,9 million.
The revision determined that the rational
utilization of the monetary funds over the year
2016 has allowed the Company to generate a
considerable income from placement of funds
at the deposits amounting to UAH 29.2 million
that had an impact on the financial result of
2016.
In 2016 the main focus of Company’s
insurance activity was placed at: voluntary fire
insurance - 19,1% of the entire insurance
premiums, voluntary property insurance
(against risks, other than fire and natural
disasters) - 19.1 % of the entire insurance
premiums and voluntary insurance of the
financial risks – 33.9 % of the entire insurance
premiums.

The overall insurance premiums in 2016
amounted to UAH 294.3 million, in the
previous year UAH 350.7 million meaning
derease of insurance premiums amounting to
UAH 56.4 million.
All insurance agreements with the sum
insured exceeding 10% of the amount of the
paid-up statutory capital and insurance reserves
are reinsured.

резервів, перестраховані.
За 2016 рік Товариством було отримано
премій
від
перестрахувальниківнерезидентів – на суму 0,2 млн. грн.
За 2016 рік Товариством було передано
перестрахових премій перестраховикам нерезидентам на суму 209,7 млн. грн.
За результатами 2016 року Товариство
отримало прибуток у розмірі 0,2 млн. грн.,
який виник внаслідок збільшення чистих
зароблених страхових премій у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
У звітності за 2016 рік було
відображено зміни в капіталі, які
відносяться до попередніх звітних періодів,
шляхом
коригування
нерозподіленого
прибутку (непокритого збитку), зокрема:
- зменшення додаткового капіталу в
дооцінках активів, у зв’язку зі
зміною
облікової
політики
Товариства на суму 5,5 млн. грн., з
одночасним
зменшенням
непокритого збитку;
У фінансовій звітності за 2016 рік
було відображено зміни в капіталі, які
відносяться до звітного періоду, а саме:
- зменшення додаткового капіталу в
дооцінках активів на суму 0,9 млн.
грн. з одночасним зменшенням
непокритого збитку;
-

збільшення резервного капіталу на
0,4 млн. грн., згідно Протоколу № 40
від 26.04.2016 року Загальних зборів
акціонерів;

-

збільшення інших резервів на суму
1,3 млн. грн.

Розрахунки
із
страхувальниками
проводяться своєчасно.
Заборгованість станом на кінець
звітного періоду перед страхувальниками
складає 0,3 млн. грн., в т. ч. по страховим
відшкодуванням – 0,0 тис. грн. Прострочена
заборгованість перед страхувальниками
відсутня.
Простроченої заборгованості
по
заробітній платі Товариство не має.

During 2016 the Company received UAH
0.2 million of premiums from non-resident
reinsurers.
During 2016, the Company ceded UAH
209.7 million of the reinsurance premiums to
the non-resident reinsurers.
According results 2016 the Company
received net income amounting to UAH 0.2
million, which occurred due to an increase of
the net premiums earned in comparison with
the same period of the last year.
The statements for 2016 reflected changes
in the equity that relate to prior reporting
periods by adjusting retained profit (uncovered
loss), including:
- reduction of additional capital in
increases in the value of assets due to
changes in accounting policies of the
Company in the amount of UAH 5.5
million with simultaneous reduction of
uncovered loss;
The financial statements for 2016 reflected
changes in the equity relating to the reporting
period, namely:
- reduction of additional capital in the
increases in the value of assets amounting
to UAH 0.9 million with simultaneous
reduction of uncovered loss;
- increase of reserve capital by UAH 0.4
million under Minutes No. 40 as of
26.04.2016 of the General Shareholders’
Meeting;
- increase in other reserves in the amount
of UAH 1.3 million.
Payments to insureds are being concluded
in the timely manner.
The receivables against the insureds as at
the end of the reporting period amounted to
UAH 0.3 million thereof UAH 0.0 thousand
constitute insurance indemnities. There are no
arrears in payments to the insured.
The Company has no arrears in the payroll
payments.

Середня
чисельність
штатних
співробітників Товариства у 2016 році
складала 159 осіб. На оплату праці усіх
співробітників Товариства (з урахуванням
обов’язкових відрахувань) витрачено 29,5
млн. грн.

The average number of full-time
employees of the Company in 2016 amounted
to 159 employees. The Company has paid UAH
29.5 million for salaries of all employees of the
Company (subject to mandatory deductions).

Валюту балансу Товариства станом на
We confirm the Company’s balance sheet
31.12.16 р. в сумі
247,4 млн. грн. total of UAH 247.4 million as of 31.12.2016.
підтверджуємо.
В результаті ревізії встановлено, що
діяльність Товариства у 2016 році
проводилась у відповідності з вимогами
чинного законодавства України, Статуту
Товариства, вимогами Наглядової ради та
основного акціонера Євроінс Іншуринс
Груп АД (Euroins Insurance Group AD).

As a result of the revision carried out it has
been determined that the activities of the Board
in the year 2016 were held in accordance with
the requirements of the current legislation,
Articles of Association, the requirements of the
Supervisory Board and Euroins Insurance
Group AD as the main shareholder.

Голова комісії

The Chairman of the Audit Committee

/підпис/
__________________
Александер Іванов Савов

/signature/
__________________
Alexander Ivanov Savov

З актом ознайомлені:
Голова правління
ПАТ «СК «Євроінс Україна»

The certificate has been
acknowledged by
Chairman of the Board
PJSC “Euroins Ukraine IC”

read

/підпис/
___________________ О.В. Волков

/signature/
________________ O.V. Volkov

Головний бухгалтер
ПАТ «СК «Євроінс Україна»

Chief Accountant of
PJSC “Euroins Ukraine IC”

/підпис/
____________________ О.П. Гриб

/signature/
_______________________ O.P. Gryb

and

