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Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями, 

Страхової компанії «К’Ю БІ І Україна» 

за 2014 р. 

 
 

Керівництву ПрАТ з іноземними інвестиціями,  

Страхової компанії «К’ЮБІ І Україна» 

 

Національній  комісії, що здійснює  регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг                                                              31 березня 2015 р.    

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО 

 ПрАТ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ «К’ЮБІ І Україна»   

 

Найменування страховика Приватне акціонерне товариство з іноземними 

інвестиціями Страхова компанія  

«К’Ю БІ І Україна»  

 

Код ЄДРПОУ 25395057 

 

Місцезнаходження 

 

04070, м. Київ, вул.Іллінська, буд. 8. 

Дата державної реєстрації    05.02.1998 р. Номер запису про включення 

відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 067 120 

0000 000978.   

У зв’язку зі  зміною місцезнаходження  23.11.2007 р. 

видано  Свідоцтво про державну реєстрацію Серії 

А00 №780658. 

У зв’язку зі зміною назви 24.06.2010 р. видано 

Cвідоцтво про державну реєстрацію Серії А00 № 

776463. 

 

Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна 

адміністрація 

 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

реєстрацію фінансової установи 

Реєстраційний № 11100901 згідно з рішенням  

Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

http://www.afconsul.com.ua/
mailto:afconsul@yandex.ru


 2 

послуг України  № 311  від 21.08.2004 р. Серія та 

номер Свідоцтва СТ   № 214.  

Основні види діяльності 65.12 інші види страхування, крім страхування життя 

Чисельність працівників 31 

Банківські реквізити Рахунок № 26509200291107 в ПАТ «Сітібанк», МФО 

300584. 

Кількість відокремлених 

підрозділів 

відокремлені підрозділи відсутні 

 

        Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями Страхова компанія  

«К’Ю БІ І Україна» здійснює свою діяльність на підставі Ліцензій, виданих Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансовий послуг. Всі 

Ліцензії є безстроковими. Номери, серії та дати видачі ліцензій на здійснення страхової 

діяльності наведені нижче.   

 

Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі 

Ліцензія Номер Дата 

Страхування від нещасних випадків АE № 198841 04.03.2008 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АE № 198846 04.03.2008 

Страхування залізничного транспорту АE № 198852 05.07.2007 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АE № 198840 04.03.2008 

Страхування водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту) 
АE № 198845 05.07.2007 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АE № 198848 04.03.2008 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ 
АE № 198844 04.03.2008 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-

12) 
АE № 198847 04.03.2008 

Страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника) 

АE № 198851 04.03.2008 

Страхування відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 
АE № 198849 05.07.2007 

Страхування відповідальності перед третіми особами 

(іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 
АE № 198836 04.03.2008 

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту) 
АE № 198850 04.03.2008 

Страхування фінансових ризиків АE № 198837 04.03.2008 

Страхування судових витрат АE № 198843 05.07.2007 

Страхування медичних витрат АE № 198839 05.07.2007 

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) 

АE № 198834 04.03.2008 

Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті 
АE № 198835 04.03.2008 

Авіаційне страхування цивільної авіації АE № 198842 05.07.2007 
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Страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів (за звичайними договорами) 
АЕ № 190486 04.12.2012 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

АE № 198838 05.07.2007 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування 
АЕ № 198528 10.01.2013 

 

 

         Ми виконали завдання з надання впевненості щодо Річних звітних даних страховика  
ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» за 2014 рік на предмет їх відповідності вимогам 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі 

– Держфінпослуг) від 03.02.2004 р. за № 39 із змінами та доповненнями.  

         Відповідальність за надану до перевірки Звітність страховика несе керівництво 

ПрАТ  СК «К’Ю БІ І Україна». Нашим обов‘язком є формування висновку стосовно цієї 

звітності на підставі виконаного нами завдання.  

         Завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимогами Міжнародного 

стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 

аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми 

планували і виконували завдання для отримання достатньої впевненості в тому, що 

Звітність страховика не місить суттєвого викривлення. Завдання з надання впевненості 

передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 

сум і розкриттів у Річних Звітних даних страховика за 2014 рік. Вибір процедур залежить 

від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання.  

         На нашу думку, Звітні дані страховика - ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» за 2014 рік у 

складі:  

- звіту про доходи та витрати страховика; 

- показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж 

страхування життя; 

- показників діяльності з видів обов’язкового страхування, інших, ніж 

страхування життя; 

- пояснень щодо операцій перестрахування; 

- умови забезпечення платоспроможності страховика; 

- пояснень щодо припинення договорів страхування 

в усіх суттєвих аспектах у складені у відповідності вимогам Розпорядження   Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. за № 39 зі 

змінами, внесеними  згідно Розпорядження  Державної  комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг від 15.09.2005 р. № 4619 «Про порядок складання звітних даних 

страховика».          

 

Розкриття інформації про страхову діяльність, формування страхових 

резервів, операцій з перестраховування 
              

         ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» здійснює страхову діяльність на підставі відповідних 

ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України  

на здійснення страхової діяльності.                

         Звітні дані страховика – ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна», складені у відповідності до 

«Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням 
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Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 

зі змінами та доповненнями. 

Страхова звітність містить інформацію щодо: 

- звіту про доходи та витрати страховика; 

- показників діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя; 

- показників діяльності з видів обов’язкового страхування, інших, ніж страхування 

життя; 

- пояснень щодо операцій перестрахування; 

- умови забезпечення платоспроможності страховика; 

- пояснень щодо припинення договорів страхування.         

         Протягом 2014 року сума надходжень страхових платежів за договорами 

страхування склала  92 197,2 тис.грн., у т.ч.: 

-     від страхувальників – фізичних осіб – 17 076,9 тис.грн.; 

-     від перестрахувальників – 7 785,2 тис.грн. 

         Частки страхових платежів, належні перестраховикам складають 13 288,9 тис.грн., у 

т.ч. перестраховикам-нерезидентам – 13 288,9 тис.грн.      

         Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

(зароблені страхові платежі) за 2014 рік склав 70 339,1 тис.грн. 

         Фінансовий  стан  перестраховиків – нерезидентів, відповідає вимогам 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України № 2262 від 11.07.2013 р. «Про затвердження Вимог до 

рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів 

та порядок їх підтвердження».  

         Суми інших операційних доходів, що отримані за 2014 р. ПрАТ СК «К’Ю БІ І 

Україна» складає 171 783,0 тис.грн., у т.ч.:  

-  суми, що повертаються з резервів, інших, ніж резерви незароблених премій – 94 423,6 

тис.грн.; 

-   суми, що отримуються в результаті переданого страхувальником або іншою особою 

права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки – 2 293,4 тис.грн.;  

-   інші операційні доходи – 69,4 тис.грн.; 

-   фінансові доходи (доходи від депозитів) – 6 449,1 тис.грн.; 

-   інші доходи – 68 547,5 тис.грн. 

Витрати страхової компанії за 2014 рік склали – 199 649,9 тис.грн., в тому числі:  

-  страхові виплати та страхові відшкодування – 43 487,3 тис.грн.; 

- відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 97 206,5 

тис.грн.; 

-  відрахування у централізовані страхові резервні фонди – 333,8 тис.грн.; 

- витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування – 18 889,6  

тис.грн., в т.ч. на агентські винагороди – 18 692,1 тис.грн.; 

- витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися 

у звітному періоді – 2 900,7 тис.грн.; 

- інші адміністративні витрати  – 13 537,6 тис.грн.; 

- інші витрати на збут послуг – 59,5 тис.грн.; 

- інші витрати – 8 293,9 тис.грн.; 

- податок на прибуток від звичайної діяльності – 14 940,0 тис.грн.  

         За 2014 рік ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» отримала прибуток у розмірі 42 473,2    

тис.грн., достовірність якого підтверджується в результаті проведеного аудиту. 

         У відповідності до Закону України «Про страхування», ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна»  

здійснює облік договорів страхування та вимог (заяв) страхувальників щодо виплати 

страхових сум за формою, яка забезпечує отримання інформації, необхідної для 

врахування при формуванні страхових резервів. 

         ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» для забезпечення страхових зобов’язань формує 

технічні резерви за договорами страхування, співстрахування та перестрахування з видів 
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страхування, інших, ніж страхування життя (далі – договори) відповідно до «Правил 

формування, обліку  та  розміщення  страхових  резервів  за  видами  страхування, 

іншими, ніж страхування життя», затверджених  розпорядженням ДКРРФПУ № 3104 від 

17.12.2004 р.  

         На ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» сформовано і ведеться облік таких технічних 

резервів за видами страхування: 

- резерви незароблених премій;  

- резерви заявлених, але не виплачених збитків; 

- резерви збитків, які виникли, але не заявлені; 

- резерви коливань збитковості.    

         Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну 

дату методом «1/365», визначеним Законом України «Про страхування». Розрахунок 

резерву незароблених премій в страховій компанії здійснюється за кожним видом 

страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі 

резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування.  

         Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається компанією за 

кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих 

вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне 

повідомлення тощо), у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних 

страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина 

резерву заявлених, але невиплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але 

невиплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування. Величина резерву 

заявлених, але невиплачених збитків за видом страхування визначається компанією за 

кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок заявлено 

(повідомлено), але розмір збитку не визначений, для розрахунку резерву використовують 

максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. 

         Величина сформованих страхових резервів станом на 31.12.2014 р. становить 

70 163,2 тис.грн., в т.ч.: 

- резерви незароблених премій – 44 505,9 тис.грн.; 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків – 19 297,7 тис.грн.; 

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 4 051,6 тис.грн.; 

- резерв коливань збитковості – 2 308,0 тис.грн. 

      

         Кошти страхових резервів розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, 

ліквідності, диверсифікованості та представлені активами таких категорій: 

- грошові кошти на поточних рахунках на суму 21 048,9 тис.грн.;  

- банківські вклади на суму 49 114,3 тис.грн. 

Формування, облік та розміщення страхових резервів інших, ніж страхування життя, 

на ПрАТ страховій компанії «К’Ю БІ І Україна» здійснюється згідно з вимогами «Правил 

формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, 

ніж страхування життя», затверджених Розпорядженням № 3104 від 17.12.2004 р. 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.          

Актуарій  здійснив трансформацію технічних резервів  ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» 

згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та зробив висновок, що 

методологія розрахунку резервів компанії, що здійснена згідно з вимогами українського 

законодавства, не суперечить вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».     

Сформовані компанією резерви перевищують найкращу поточну оцінку, що не 

суперечить МСФЗ 4 «Страхові контракти» (п.22). Сукупна величина розміщених резервів 

відображає найбільшу з двох оцінок (між оцінкою зобов’язань компанії за національними 

стандартами та оцінкою зобов’язань компанії за МСФЗ).  

         Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться   

Страховою компанією згідно з договором страхування або законодавством на підставі 

заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених   умовами 

страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком 
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або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається 

страховиком. 

         Аналітичний облік страхових виплат і виплата страхового відшкодування 

здійснюється за кожною претензією в межах кожного виду страхування.  

         Розмір страхових виплат і виплат страхового відшкодування за 2014 рік склав  

43 487,3 тис.грн.  Виплати страхових сум та страхових відшкодувань у бухгалтерському 

обліку відображено вірно та здійснювались на підставі страхових актів згідно ст.25 Закону 

України «Про страхування». Випадків невірного віднесення коштів страхової компанії в 

резервні фонди за даними аналітичного та синтетичного обліку не виявлено.  

         Згідно статті 30 Закону України «Про страхування» фактичний запас 

платоспроможності ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна» станом на 31.12.2014 р. складає 81 033 

тис.грн. при нормативному запасі платоспроможності 15 399 тис.грн. Величина 

перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим запасом складає 

65 634 тис.грн.       

        Аудит підтверджує, що Звітність страховика за 2014 рік  взаємоув‘язана між собою та 

складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх суттєвих аспектах 

достовірно та повно дає фінансову інформацію про ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна»  станом 

на 31 грудня 2014 року.  

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 

Назва аудиторської фірми 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

Аудиторська фірма «Консультант» 

Ідентифікаційний код  

юридичної особи 
21612486  

Юридична адреса 

місцезнаходження юридичної особи 

м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офіс 62.  

м. Київ, б-р. Лесі Українки, 23а, к.33 

 

Номер, дата видачі 

свідоцтва про державну реєстрацію 

 

Свідоцтво Серія А01 № 795105 від 14.03.2011 р. 

за  № 1 074 107 0004 006545, видане 

Шевченківською районною у місті Києві 

державною адміністрацією  

Номер, дата видачі свідоцтва про 

внесення 

до Реєстру суб’єктів, які можуть  

здійснювати Аудиторську діяльність 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб‘єктів 

аудиторської діяльності № 0202 видане 

рішенням Аудиторської Палати України від 26 

січня 2001 р. № 98, продовжено до 04.11.2015 р.  

згідно з рішенням Аудиторської Палати України 

№221/3 від 04.11.2010 р. 

 

Номер, дата видачі свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Свідоцтво про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів серії П №000224, від 

28.07.2014 р. Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, продовжено до 

04.11.2015 р. 

Номер, дата видачі свідоцтва про 

включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ 

Свідоцтво про включення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових 

установ, виданого Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від 04.07.2013 року № 0034 

строком дії до 04.11.2015 р. 
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Номер, дата видачі сертифіката 

директора – аудитора Герасимовича  

Анатоліїя Михайловича 

сертифікат Аудиторської Палати України серія 

А № 001029 від 24.03.1994 р., продовжений до 

24.03.2018 р. згідно з рішенням Аудиторської 

Палати України № 264/2 від 31.01.2013 р. 

 

Номер, дата видачі сертифіката  

аудитора Морозовї Наталії 

Анатоліївни 

сертифікат Аудиторської Палати України серія 

А № 003459  від 16.07.1998 р., продовжений до 

16.07.2017 р. згідно з рішенням Аудиторської 

Палати України № 252/2 від 05.07.2012 р. 

 

Телефон (044) 569-09-50  

      

       Завдання з надання впевненості щодо Річних звітних даних страховика Приватного 

акціонерного товариства з іноземними інвестиціями, Страхової компанії «К’Ю БІ І 

Україна» (надалі ПрАТ СК «К’Ю БІ І Україна»)  здійснено  згідно  договору № 46 від 

25.11.2014 р.    

        Виконання завдання почалось 25.11.2014 р. і закінчилася 31.03.2015 р.         

   

 

 

Директор-аудитор 

ТОВ Аудиторської фірми «Консультант», м. Київ 

(сертифікат АПУ  

серія А № 002952 від 05.09.1996 р.)                                                                А.М.Герасимович   

 

 

 

Аудитор  

(сертифікат АПУ  

серія А № 003459 від 16.07.1998 р.)                                                                 Н.А.Морозова        

 

 

 

31 березня 2015 р. 

 

 

м. Київ, б-р. Лесі Українки, 23а, к.33 
 

 

  

 

 


