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ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»
за 2018 рік, станом на 31.12.2018 р.
Адресати:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Власникам (учасникам), керівництву ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі»
1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Основні відомості про Товариство та обсяг аудиту
Повне найменування
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ "
37689635
Україна, 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 19

Основним видом діяльності є надання страхових послуг з добровільного страхування:
медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); здоров’я на випадок хвороби,
медичних витрат.
Обсяг аудиту визначено як аудит окремого суб’єкта господарювання.
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ " (далі –
Товариство), що додається, та складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018
р., звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів
за 2018 рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ», що
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати, склад власного капіталу
і грошові потоки за 2018 рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
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Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Методичних
рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів
господарювання, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2019 р. № 257.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню
до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними до
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими підчас нашого аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання розглядалися
у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.
Зокрема, нами сформовано такий перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі
переліку не включене питання, яке призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію
про яке наведено у відповідному розділі цього звіту).
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності.
В пункті 17 Приміток до фінансової звітності за 2018 р. розкрита інформація щодо подій та
умов роботи Товариства, які підтверджують його здатність працювати в майбутньому на
безперервній основі.
На основі аудиторських доказів аудитор дійшов до висновку, що не існує суттєвої
невизначенності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі.
В Примітках до фінансової звітності не розкрита інформація щодо порядку застосування
МСФЗ при визначенні справедливої вартості активів.
В балансі Товариства відсутні активи, які знаходяться на тимчасово окупованих
територіях.
Істотні операції з активами в 2018 р. не здійснювалися.
Зв’язаними особами з ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» є власники (учасники) та
керівництво Товариства
Інформація про перелік зв’язаних осібнаведена в Примітці 18
В 2018 році Товариство не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і
послуг між зв’язаними сторонами. Угоди зі зв’язаними сторонами Товариством не
укладались.
Товариство не застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в своїй діяльності.
Товариством не залучалися кошти від фізичних та юридичних осіб.
Прострочені зобов’язання відсутні.

2
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності
ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» за 2018 рік.

В Товаристві відпрацьований певний механізм управління зовнішніми та внутрішніми
ризиками.
Аудиторами було розглянуте питання стосовно ліквідності суттєвих статей балансу.
Зокрема:
- «Довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств» за якою відображена сума 12651 тис. грн., або 33,4% від загальної суми
балансу. В складі цієї статті враховані акції, з яких: частка в сумі 11996 тис.грн. належить
акціям ПАТ "Донбасенерго" код 23343582, та в сумі 655 тис.грн. акції ПАТ "Укрнафта"
код ЄДРПОУ 00135390. Акції мають 2-й уровень листинга.
- «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» за якою відображено
заборгованість 17932 тис. грн., або 47,4% від загальної суми балансу, яка, в основному,
представлена заборгованістю з вхідного перестрахування, що виникла в 2018 р. та не є
сумнівною або простроченою.
На основі проведеної нами роботи, ми дійшли до висновку, що не існує суттєвого
викривлення інформації щодо зазначених вище показників фінансової звітності та аудитор
не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потребують коригування.
Разом з тим, слід звернути увагу на роботу Служби внутрішнього аудиту, яка, в зв ‘язку
із зміною акціонерів, сформована у листопаді 2018 р. у вигляді окремої посадової особи для
проведення внутрішнього аудиту (контролю) і відповідно, протягом року не здійснювався
належний внутрішній контроль відповідно до нормативних вимог діючого законодавства.
Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими
повноваженнями ТДВ "СК"ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями ТДВ "СК"ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» несе
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності:
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості,
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
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очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовували професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:

ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури
у відповідь на ці ризики, а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;

дійшли до висновку щодо прийнятності використання управлінським
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробили висновок. Що не існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов. які поставили б під значний сумнів
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Наші висновки ґрунтуються
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події
або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній
основі;

нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової
звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомили тим, кого наділено найвищими повноваженнями ТДВ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ інформацію про запланований обсяг і час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надали керівництву Товариства твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також відповідні
застережні заходи, зокрема:
- нами не надавались неаудиторські послуги, заборонені законодавством,
- ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт» є
незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту.
ІІ. ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ
ТОВАРИСТВА
З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»
2.1. Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме - Річних
звітних даних страховика ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ " ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ " за 2018 рік на предмет їх
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відповідності вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, що затверджено
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
03.02.2004 р. за № 39 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 вересня 2018 року № 1521)
2.2. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація
складається з річних звітних даних, але не містить фінансової звітності та нашого звіту
аудитора щодо неї.
Річні звітні дані включають:
 Загальні відомості страховика
 Реквізити
 Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика
 Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя
 Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж
страхування життя
 Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
 Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
 Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування
 Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
 Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування
 Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування
 Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика
 Розділ 6 Резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки
 перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
 Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування
 Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика
 Декларація - Розділ 1. Загальні показники діяльності страховиків із страхування та
перестрахування
▪ Декларація - Розділ 2. Основні відомості про операції перестрахування
▪ Філії
▪ Додаток 4. Пояснювальна записка до звітних даних страховика за 2018 рік
2.3. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
2.4. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
2.5. За результатами розгляду іншої інформації, а саме: Річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
" ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ " за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої
невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, які б необхідно включити до звіту.
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Інформація, що наведена в звітності страховика, складена на підставі кількісних показників,
визначених об’єктивно до даних фінансової та бухгалтерської звітності.
ІІI. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
ТДВ «СК«ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» здійснює свою діяльність на підставі ліцензій,
виданих Національною комісією
у формі добровільного страхування, виданих
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг:
- Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного медичного страхування
(безперервне страхування здоров'я): дата та номер рішення про видачу ліцензії - 15.05.2015
№ 178, серія АД №039828, термін дії - безстроковий;
- Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на
випадок хвороби: дата та номер рішення про видачу ліцензії - 15.05.2015 № 178, серія АД
№039827, термін дії - безстроковий;
- Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування медичних
витрат: дата та номер рішення про видачу ліцензії - 15.05.2015 № 178, серія АД №039829,
термін дії - безстроковий.
Товариство не отримувало ліцензій на здійснення будь-яких видів обов`язкового
страхування, в тому числі:
на обов’язкове страхування життя
на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.
на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної
установки.
Формування (зміни) статутного капіталу Товариства
Власний капітал Товариства має наступну структуру:
Таблиця 1 (в тис.грн.)
Пасив балансу
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Усього власного капіталу

Код
рядка
1400
1410
1415
1420
1495

31.12.2017р.

31.12.2018р.

12000
227
-

35000
227
3

(-220)

(-156)

12007

35074

Формування Статутного капіталу станом на 31.12.2017року підтверджено Звітом
незалежного аудитора ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» від 29 березня 2018 року, в якому
визначено наступне: «Формування статутного капіталу здійснювалось Товариством з
дотриманням вимог статей 2, 30 Закону України «Про страхування». Для створення або
збільшення зареєстрованого статутного фонду засновниками та учасниками не
залучались векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під
заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого
капіталу немає».
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Станом на 01.01. 2018 року Статутний капітал зазначений в сумі 12 000 000,00 грн.
Розподіл заявлених та фактично сплачених часток статутного капіталу між учасниками
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» наведено в таблиці:
П.І.Б. учасника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Частка у статут.
капіталі(%)

Ізмайлова Інна Володимирівна
Сасін Георгій Ігорович
Карташова Тетяна Вікторівна
Колотова Людмила
Володимирівна
Атрошенков ОлексійСергійович
Авдєєв Олександр
Олександрович
Нежура Ігор Миколайович
Винник Ігор Віталійович
Єрмолова Олена В’ячеславівна
Немченко Наталя
Володимирівна
Котляревський Антон
Русланович
Всього

Таблиця 2 (в грн.)
Сума (грн.)

9,1
9,09
9,09
9,09

1 090 909 ,10
1 090 909 ,09
1 090 909 ,09
1 090 909 ,09

9,09
9,09

1 090 909 ,09
1 090 909 ,09

9,09
9,09
9,09
9,09

1 090 909 ,09
1 090 909 ,09
1 090 909 ,09
1 090 909 ,09
1 090 909 ,09

9,09
100

12000000,00

Згідно рішення засновників, затвердженого Протоколом № 23/10-18 від 23.10.2018року
здійснені зміни учасників Товариства, а саме: Ізмайлова Інна Володимирівна, Сасін Георгій
Ігорович, Карташова Тетяна Вікторівна, Колотова Людмила Володимирівна, Атрошенков
Олексій Сергійович, Авдєєв Олександр Олександрович, Нежура Ігор Миколайович,
Винник Ігор Віталійович Єрмолова Олена В’ячеславівна, Немченко Наталя Володимирівна,
Котляревський Антон Русланович відступили свою частку на користь ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «АЛЬФА ЛЕКС ЛТД», код ЕДРПОУ - 41447283.
Згідно рішення засновників, затвердженого Протоколом № 29/10-18 від 29.10.2018 року
збільшено розмір Статутного капіталу на суму 23 000 000,00грн.
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року розподілений між учасниками
Товариства наступним чином:
Таблиця 3(в грн.)
№

На кінець 2018 року

Учасники

Розмір внеску,
грн.

Розмір частки,
%

1

Фізична особа Ценґерій Олександр Іванович, 2286712832

600,00

0,0017

2

Фізична особа Єрмолова Олена В'ячеславівна, 3021614120

600,00

0,0017

Юридична особа - ТОВ «АЛЬФА ЛЕКС ЛТД» Код ЄДРПОУ:
41447283, адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський район, вул.
Зоологічна, буд. 4А, офіс 139.
34 998 800,00
Всього
35000000,00
3

99,9966
100,0
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Фактично статутний капітал Товариства оплачений виключно грошовими коштами. За
даними виписки з ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634, на поточний рахунок ТДВ
«СК«ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» надійшли кошти для поповнення статутного капіталу
від ТОВ " АЛЬФА ЛЕКС ЛТД ":
- згідно платіжного доручення № 1 від 20.12.2018р. внесена сума 3 197 052,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 2 від 20.12.2018р. внесена сума 2 758 920,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 4 від 21.12.2018р. внесена сума 2 896 100,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 3 від 21.12.2018р. внесена сума 3 964 018,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 5 від 22.12.2018р. внесена сума 2 332 200,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 6 від 22.12.2018р. внесена сума 4 730 450,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 7 від 26.12.2018р. внесена сума 3 121 260,00грн.,
Заявлений Статутний капітал в розмірі 35 000 000,00 грн. станом на 31.12.2018 року
сформований повністю в сумі 35 000 000,00 грн. Сплачений виключно грошовими коштами
у встановлені законодавством терміни та відповідає Статуту, який зареєстрований в
останнє належним чином у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань 29.12.2018р за № 1 067 028252 96.
Згідно прикінцевих положень Закону України «Про страхування», страховики, які
займаються видами страхування іншими, ніж страхування життя, зобов'язані мати
сплачений статутний капітал у розмірі, визначеному ст.2 та 30 Закону, тобто встановленому
у сумі, еквівалентній 1млн. євро.
Статутний капітал ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ», станом на 31.12.2018 року в
перерахунку за курсом ГРН/ЕВРО складає 1103,6 тис.евро, на дату проведення аудиту
відповідає вимогам статей 2, 30 Закону України "Про страхування" з урахуванням вимог
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №
40 від 28.08.2003 року та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України
«Про страхування». При внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог Закону
України "Про господарські товариства" (статті 30,38,39,40).
Протягом 2018року учасниками не приймалось рішень щодо виплати дивідендів.
Додатковий капітал в 2018 році не збільшувався.
За результатом фінансової діяльності в 2018 році ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»
отримав 67 тис.грн. прибутку, що надало можливість нарахувати резервний капітал в сумі
3 тис.грн. та зменшити непокритий збиток Товариства, який був отриманий в минулих
роках. Станом на 31.12.2018 ріку непокритий збиток становить 156 тис. грн. та відповідає
даним аналітичного обліку.
Товариством частки не придбавалися. Частка статутного капіталу, що належить державі
або нерезидентам, відсутня. Товариство не має часток у статутних капіталах інших
фінансових установ, в тому числі страховиків. Дочірні підприємства та відокремлені
підрозділи в Товаристві відсутні.
На думку аудиторів облік та розкриття інформації про власний капітал в усіх суттєвих
аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та
законодавчим і нормативним вимогам.

8
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності
ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» за 2018 рік.

Дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями
з фінансовими активами
В звітному періоді було дотримано нормативи достатності капіталу і платоспроможності,
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій. В Товаристві відсутні
інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Вартість чистих активів страховика
На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства складає
35073 тис. грн., що більше на 73 тис. грн.. ніж розмір зареєстрованого статутного
капіталу Товариства, який становить 35000 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 144
Цивільного кодексу України. Нормативний запас платоспроможності Товариства станом на
31.12.2018р. складає
4283 тис.грн.
Сума перевищення фактичного запасу
платоспроможності над нормативним запасом платоспроможності дорівнює 30790 тис.грн
грн.
Товариство дотримується вимоги щодо вартості чистих активів, установлених пунктом
56 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913.
Розрахунок ліквідності
Таблиця 5 (в тис.грн.)
Показник

Формула розрахунку

Значення показника
31.12.2017
3

31.12.2018
4

Нормативні
значення

Коефіцієнт ліквідності

Ф1 (р1160+р1165) / Ф1
(р1695-р1665-р1660)

0,8

278,8

5
не меньше
1.0 – 2.0

Коефіцієнт
ліквідності

Ф1 р1165 / Ф1 р1695

0,8

278,8

не меньше
0.2 – 0.25

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1
(р1695-р1665-р1660)

1,73

969,0

не меньше
0.7 – 0.8

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1
Коефіцієнт загальної ліквідності (р1595-р1520-р1525
+
р1695-р1665-р1660)

1,63

9,08

не меньше
1.0 – 2.0

Коефіцієнт фінансової стійкості
Ф1 р1495 / Ф1 р1300
(платоспроможності, автономії)

0,999

0,927

не меньше
0.5

1

2

абсолютної

Коефіцієнт покриття

Виходячи з наведеного вище та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансових
показників, вважаємо, що станом на 31 грудня 2018 року фінансовий стан Товариства є
досить стабільним.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду,
збільшились у 3 рази на суму 25819 тис. грн.. і, відповідно, складають 12023тис. грн. та
37842тис.грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).
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Констатуємо, що збільшення загальної вартості активів відбулось через зріст на кінець
року дебіторської заборгованості, придбання лістингових цінних паперів та збільшення
депозитних вкладів в банку.
Фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий прибуток
у сумі 82 тис. грн. Нарахований податок на прибуток в сумі 15 тис.грн. Сума чистого
прибутку, яка отримана Товариством в 2018 році склала 67тис.грн.
Згідно вимог Статуту Товариства, за результатами господарської діяльності за рахунок
отриманого прибутку нарахований резервний капітал в сумі 3тис.грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку
достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати".
Основні ризики Товариства:
Страховий ризик є основним ризиком Компанії, він присутній в рамках будь-якого
договору страхування - це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми
відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим
і внаслідок цього непередбачуваним.
Компанія контролює страховий ризик шляхом:
стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встановлює
ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і
передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної
компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного
аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх
доходів;
укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне диверсифікувати
діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного
перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім того, політика
Компанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих
страхових продуктах;
 здійснення превентивних заходів для забезпечення мінімізації страхових виплат та
зменшення витрат на страхові виплати.
Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської
заборгованості та мінімізації кредиторської заборгованості.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами
Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію
Товариства у відносинах з клієнтами.
Товариство здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію юридичного
ризику за напрямками страхової діяльності.
Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування
стратегічного плану Компанії з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.
Кредитний ризик
Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна
сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною
своїх зобов'язань.
Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, - це грошові кошти
та депозити в банках.
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Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбувається в балансовій
вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ризик процентної ставки.
Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової
процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може
збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки
в разі непередбачених змін. В Товаристві відсутні офіційно оформлена політика і
процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що
цей ризик для його діяльності є несуттєвим.
Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на
поведінку клієнтів Компанії та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів.
Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо портфелів
заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої заборгованості.
Ринковий ризик мінімізується шляхом відстеження та моніторингу ринкових пропозицій
страхових продуктів інших компаній, перегляду та коригування стратегічного плану
Товариства з урахуванням пропозицій страхових продуктів в країні.
Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності у зв’язку з
відсутністю кредиторської заборгованості незначний.
Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників послуг та заявами
клієнтів про страхові випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості
перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від
страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних
зобов'язань. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Товариства не
перевищує одного року.
Компанія не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не
розробляє політику з управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними
ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та
політики для скорочення цих ризиків до мінімуму
Дотримання порядку формування, ведення обліку, достатності та адекватності
сформованих резервів відповідно до законодавства
Протягом 2018 року Товариство проводило формування та облік резерву незароблених
премій та резерву заявлених але не виплачених збитків. Розрахунок резервів Товариство
проводило за Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими
ніж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004р.
Розрахунок резерву незароблених премій здійснювався за кожним видом страхування
окремо. Впродовж 2018 року формувались наступні резерви:
- резерв незароблених премій за методом 1/365 - "pro rata temporis";
- Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) розраховується методом
фіксованого відсотка, викладеним в розділі V Методики.
Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах
відображаються за окремими статтями балансу Товариства. і становлять відповідно на
звітну дату 31.12.2018р. всього 2747 тис. грн., в т.ч.
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- резерв незароблених премій складає 2665,7 тис. грн., відрахування у технічні
резерви,
- інші, ніж резерви незароблених премій складає 81,1 тис. грн..
Резерви представлені наступними видами активів:
- грошові кошти на поточному рахунку 1098,7тис. грн.;
- грошові кошти на депозитних рахунках 1648,3,0тис. грн.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що формування, облік резервів
страховика проводились у відповідності до законодавства з дотриманням умов
достатності та адекватності і диверсифікованості активів. На нашу думку, прийнятні
активи, якими представлені резерви, відповідають критеріям якості активів страховика,
встановленими Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженим Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
від 23.03.2016 року № 396.
Дотримання відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття
ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування,
на здійснення яких отримана ліцензія, та укладення договорів перестрахування із
страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та
вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124;
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець 2018року складає 3 тис.
грн.
Вхідне перестрахування здійснюється у відповідності до діючих ліцензій на провадження
страхової діяльності з урахуванням нормативу власного утримання за кожним об’єктом
страхування, що становить 10% від розміру сплаченого статутного капіталу та
сформованих страхових резервів. Відповідність політики перестрахування відповідає
встановленим законодавчим вимогам..
Максимальна страхова сума за окремим предметом у договорах страхування, укладених
Товариством з січня по грудень 2018 року, склала 27000 тис.грн., в зв’язку з цим ризики
передавались в перестрахування. Протягом 2018 року частки страхових платежів, належні
перестраховикам складають 1342,7тис.грн, в тому числі:
- перестраховикам-резидентам, сума платежів складає 1340 тис. грн.
перестраховикам-нерезидентам, сума платежів складає
2,7тис. грн
Перестрахування було здійснено через перестрахового брокера – нерезидента «Norsk
Insurance Brokers OÜ», що здійснює діяльність на території України згідно Наказу Органу
фінансового нагляду № 4.1-1/167 від 24.10.2016 Finantsinspektsioom.
Аудитор підтверджує, що ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» не має фактів
перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним
обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також фактів перевищення
частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над
загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань).
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Дотримання належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але
невиплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж
страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика,
який здійснює страхування життя)
У звітному році ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» резерв заявлених, але
невиплачених збитків не формує
Дотримання встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до
фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої
ТДВ «СК «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» ні до яких фінансових груп не входить.
Дотримання структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів
емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо .
Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності згідно
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка».
Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства враховуються довгострокові фінансові
інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму
12651тис. грн., що складає від загальної суми балансу – 33,4%. представлені акціями, з
яких значна сума - 11996 тис.грн. належить акціям ПАТ "Донбасенерго" код 23343582, та в
сумі 655 тис.грн. акції ПАТ "Укрнафта" код ЄДРПОУ 00135390. Акції мають 2-й рівень
лістингу. Виписка з біржевого реестру)
Товариство відображає у фінансовій звітності ці фінансові інвестиції за балансовою
вартістю. Вважаємо, що визначення справедливої вартості інвестицій на рівні
балансової вартості, є найбільш наближеною оцінкою.
Дотримання інших законодавчих та нормативних актів
В своїй діяльності Товариство дотримується вимог законодавчих та нормативних актів
з урахуванням специфіки страхової діяльності, зокрема:
 вимог щодо розкриття інформації на власному веб-сайті відповідно до частин
четвертої, п’ятої статті 121 Закону про фінансові послуги.
Товариство надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про
фінансові послуги, а також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12
зазначеного закону, на власному веб-сайті (skphp.com.ua) та забезпечує її актуальність.
На сайті Товариства (skphp.com.ua / розміщено:
- повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової
установи;
- дозвільні документи для надання послуг;
- перелік страхових послуг, що надаються Товариством;
- річна фінансова звітність за 2017 рік.
- внутрішні правила надання фінансових послуг;
 Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо
прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Протягом звітного періоду не виявлено фактів виникнення конфлікту інтересів.
 Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів

13
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності
ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» за 2018 рік.

господарської діяльності, встановлених пунктом 37 Ліцензійних умов КМУ № 913 від 07
грудня 2016 р. та розділом 2 Положення Державної комісії з регулювання ринків
фінансових № 1515 від 08.07.2004 р.;
 Фінансові активи від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення,
установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913 Товариством в 2018 році не
залучались.
 Товариством забезпечено зберігання грошових коштів і документів, відповідних
заходів безпеки відповідно до вимог встановлених Постановою НБУ № 637 та
Постановою НБУ № 210. Готівкові розрахунки не здійснюються. Станом на 31.12.2018
року залишок грошових коштів Товариства у фінансових установах України становить
7249 тис.грн., та складається з залишку на поточних рахунках в різних банках в сумі
1098,7тис.грн., що підтверджується банківськими виписками та коштів, розміщених на
депозитах у різних банківських установах на суму 6150,0 тис.грн. а саме:
Таблиця 6 (тис. грн.)
Назва банку

Дата вкладення

АТ «Райффайзен Банк Аваль»,380805

02.04.2018

Дата утримання
вкладу
31.12.2019

ПАТ «Укрсоцбанк»300023
АБ «УКРГАЗБАНК», 320478
ПАТ «ПУМБ», 334851
всього

27.07.2012
20.04.2018
20.04.2018

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Сума
(тис.грн.)
1100
700
3250
1100
6150

Станом на 31.12.2018 року Товариство не має грошових коштів, які утримуються і є
недоступними для використання.
 Приміщення, у яких здійснюється Товариством обслуговування клієнтів, доступні
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до державних
будівельних норм, правил та стандартів, що документально підтверджується фахівцем,
який має кваліфікаційний сертифікат. Товариство розміщує інформацію про умови
доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем) місці біля входу у
приміщення, де розташований офіс Товариства за адресою: 02090, м. Київ, Харківське
шосе, 19
Організація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності
Товариства , згідно наказу №1/1 від 18.01.2017 року введено службу внутрішнього аудиту
та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та Положення про систему
внутрішнього аудиту. Службою внутрішнього аудиту (контролю) Товариства є посадова
особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).
Разом з тим, в зв ‘язку із зміною акціонерів, нова посадова особа для здійснення внутрішнього
аудиту призначена у листопаді 2018 р., і відповідно, протягом року не здійснювався належний
внутрішній контроль відповідно до нормативних вимог діючого законодавства.

 Товариство має відповідне програмне забезпечення та спеціальне технічне
обладнання, які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг
споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.
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Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності
ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» за 2018 рік.

