НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.10.2017

м. Київ

№ 4108

Про усунення порушень Приватним
акціонерним товариством «Український
страховий капітал» ліцензійних умов

На підставі направлення на здійснення позапланового заходу державного
нагляду (контролю) Приватного акціонерного товариства «Український
страховий капітал» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 23707357,
місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань: 03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 67; відповідно до інформації, що
міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03062, м. Київ,
пр-т. Перемоги, 67) від 29.09.2017 № 52/13/6-13, виданого Головою
Нацкомфінпослуг Пашком І.В., інспекційною групою у складі керівника
інспекційної групи головного спеціаліста відділу інспектування та організації
інспекційної діяльності на ринку страхування департаменту страхового
регулювання та нагляду Бутенка Є.М. та членів інспекційної групи: начальника
відділу інспектування та організації інспекційної діяльності на ринку
страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Мосціпана Р.М.,
головного спеціаліста відділу правозастосування, контролю та аналізу
виконання заходів впливу на ринку страхування департаменту страхового
регулювання та нагляду Ткачука А.В. та головного спеціаліста відділу
пруденційного нагляду на ринку страхування департаменту страхового
регулювання та нагляду Прута М.О. проведено позаплановий захід державного
нагляду (контролю) Товариства на предмет:
відповідності укладених договорів страхування (№ ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.12.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.12.2012) та перестрахування (№12-178/001-ms від 20.03.2013;
№ 12-178/002-тр-ms від 20.03.2013 (транспортування); № 12-178/002-пп-ms
від 20.03.2013 (підготовка); № 12-178/003-ms від 20.03.2013 (транспортування)
та із Swiss Re (Швейцарія) № 12-178/001-sw від 07.12.2012) вимогам Закону
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України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про
страхування», Цивільного кодексу України та виданих у їх розвиток
нормативно-правових актів;
дотримання страховиком умов забезпечення платоспроможності та
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, встановлених Законом України «Про
страхування» та іншими нормативно-правовими актами.
Перевірка проводилася у присутності В.о. Голови правління Носової Юлії
Вячеславівни.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши акт, складений за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються, від 12.10.2017
№ 1886/13-6/2,
ВСТАНОВИЛА:
На підставі звернення Головної військової прокуратури Генеральної
прокуратури України від 26.09.2017 № 10/2/1-26207-15 та ухвали слідчого судді
Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 25.09.2017 (у зв’язку з
відкритим кримінальним провадженням № 42015000000002433 за фактом
розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових
обов’язків службовими особами Державного космічного агентства України,
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К. Янгеля та інших осіб під час виконання міжнародної програми створення
космічного ракетного комплексу «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара
(Федеративна Республіка Бразилія), за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.
191, ч. 2 ст. 367 КК України), інспекційною групою Нацкомфінпослуг
проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) Товариства.
В ході проведення зазначеної перевірки інспекційною групою
Нацкомфінпослуг встановлено, зокрема, таке.
1.1 Перевіркою дотримання вимог законодавства про фінансові послуги
під час укладання та виконання Договору обов’язкового страхування об’єкта
космічної діяльності – Ракети носія «Циклон-4» № 1Л на період запуску
космічного апарату «Мікросат» від 15.11.2012 № ВЗЕ 12-178/001
(далі – Договір № ВЗЕ 12-178/001) встановлено таке.
Відповідно до пункту 5.2 Договору № ВЗЕ 12-178/001 предметом даного
договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням,
користуванням та розпорядженням Державним космічним агентством України
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та експлуатацією Бінаціональною компанією «Алкантара Циклон Спейс»
Ракети-носія «Циклон-4» № 1Л під час її запуску.
Загальна страхова сума за Договором № ВЗЕ 12-178/001 становить
200 000 000,00 грн, страховий платіж – 27 205 950,00 грн.
Договір № ВЗЕ 12-178/001 (згідно з пунктом 14.1 вказаного договору)
набирає чинності з моменту внесення Державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля страхового платежу.
Відповідно до наданих матеріалів справи, сплата страхового платежу
Товариству здійснена Державним підприємством «Конструкторське бюро
«Південне» імені М.К. Янгеля 27.11.2012 у розмірі 27 205 950,00 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА».
18.08.2016 Товариство отримало від Державного космічного агентства
України повідомлення про припинення в односторонньому порядку дії
Договору № ВЗЕ 12-178/001 відповідно до умов пункту 14.3 Договору
№ ВЗЕ 12-178/001 у зв’язку з відміною запуску ракети-носія «Циклон-4» № 1Л
на підставі рішення, прийнятого науково-технічною радою ДКА України
від 14.07.2016.
При цьому, Державне космічне агентство України просило повернути
страховий платіж на умовах пункту 14.7 Договору № ВЗЕ 12-178/001.
Товариство, керуючись пунктом 14.5 Договору № ВЗЕ 12-178/001,
12.10.2016 повернуло Державному підприємству «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М.К. Янгеля страховий платіж у розмірі 943 326,58 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», та
листом від 19.10.2016 за вих. № 331 відправило підписані Товариством три
оригінали актів звірки розрахунків станом на 19.10.2016 щодо повернення
страхових платежів, відповідно до статті 28 Закону України «Про страхування»,
за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи.
Вказаний акт звірки розрахунків станом на 19.10.2016 представниками
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К. Янгеля та/або Державного космічного агентства України не підписаний.
Розрахунки нормативних витрат на ведення справи за Договором
№ ВЗЕ 12-178/001 здійснювалися страховим брокером ТОВ «СБ «Аероспейс
Іншуренс Брокер» та погоджувалися страхувальником (Державним космічним
агентством України) відповідно до договору № 14-05/12 про надання страхових
брокерських послуг від 07.11.2012. Нормативні витрати на ведення справи
згідно пункту 12.4 вказаної брокерської угоди складають один відсоток від
страхового платежу за кожним договором страхування, втому числі за
Договором № ВЗЕ 12-178/001, з чим Товариство погодилось при укладенні
договорів страхування, оскільки вони не перевищують нормативів витрат у
сфері обов’язкового страхування, встановлених постановою Кабінету Міністрів
від 04.06.1994 № 358 (лист Товариства від 10.10.2017 № 547/1).
Таким чином, нормативні витрати на ведення справи за Договором
№ ВЗЕ 12-178/001 становлять 272 059,50 грн.
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Разом з тим, розмір фактичних витрат за Договором № ВЗЕ 12-178/001,
пов’язаних з його виконанням, Товариством не проводився і, відповідно,
Товариство не визнавало їх в бухгалтерському обліку. Державному
підприємству «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля було
повернуто страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору
№ ВЗЕ 12-178/001, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у
розмірі 1 %, як це передбачено умовами Договору № ВЗЕ 12-178/001 (лист
Товариства від 12.10.2017 № 550).
Проведений розрахунок та повернення Товариством страхового платежу за
Договором № ВЗЕ 12-178/001 у розмірі 943 326,58 грн не відповідає умовам
страхування з таких підстав.
Відповідно до статті 526 глави 48 розділу І Книги п’ятої Цивільного
кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно
до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Пунктом 14.5 Договору № ВЗЕ 12-178/001 визначено, що у разі
дострокового припинення дії цього договору на вимогу Страхувальника
Страховик повертає Платнику страхову премію з відрахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків
страхового тарифу, а також фактичних виплат страхового відшкодування за
цим договором.
Разом з тим, пунктом 14.7 Договору № ВЗЕ 12-178/001 передбачено, що у
разі відміни запуску Ракети-носія Страховик зобов’язаний повернути Платнику
страховий платіж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня припинення
дії даного договору з відрахуванням фактичних витрат Страховика, пов’язаних
із виконанням даного договору.
Крім того, пунктом 48 Порядку і правил обов'язкового страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1033, визначено, що у разі відміни
запуску об’єкта космічної діяльності страховик зобов’язаний повернути
страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії
договору страхування з відрахуванням фактичних витрат страховика,
пов’язаних з виконанням договору.
Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про
страхування» у разі дострокового припинення дії договору страхування, крім
договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає
йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога
страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору
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страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові
платежі повністю.
При цьому, абзацом другим підпункту 6.2.1 Договору № ВЗЕ 12-178/001
визначено, що страхове покриття за цим договором страхування забезпечується
протягом періоду страхування між Початком ризику та Закінченням ризику.
Початок ризику починається та ризик загибелі починається з моменту
запуску (підпункт 6.2.2 Договору № ВЗЕ 12-178/001).
Закінчення ризику (підпункт 6.2. Договору № ВЗЕ 12-178/001) – момент,
який настав раніше з наступних:
- при відділенні космічного апарату «Мікросат» на розрахунковій орбіті;
- повної загибелі Ракети-носія.
Водночас, відповідно до наданих Товариством матеріалів інспекційній
групі Нацкомфінпослуг, момент запуску не відбувся, про що Державним
космічним агентством України повідомлено Товариство листом від 22.07.2016
№ 3773/10-К8/16.
На запит інспекційної групи Нацкомфінпослуг Товариством також надано
інформацію (лист від 06.10.2017 вих. № 546) стосовно вступу в силу та
закінчення страхового покриття (дати початку та кінця ризику) за
Договором № ВЗЕ 12-178/001, про що зазначено в Таблиці 1.
Таблиця 1
Договір
страхування

№ ВЗЕ 12178/001 від
15.11.2012
«Запуск»

Вид подій
(робіт), які
свідчать
про вступ в
силу
страхового
покриття
п. 6.2.2 –
ризик
починається
в момент
запуску
ракети-носія

Дата події

Вид подій (робіт),
які свідчать про
закінчення
страхового
покриття

Дата події

Інформацію про
подію Товариство
не одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

п. 6.2.3 – ризик
закінчується при
відділенні
космічного апарату
«Мікросат» на
розрахунковій
орбіті (або повної
загибелі ракетиносія)

Інформацію про
подію Товариство
не одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

Товариством укладено договори перестрахування щодо передачі частини
відповідальності за Договором № ВЗЕ 12-178/001.
При цьому, Товариству від перестраховиків повернуто частину
перестрахових платежів, про що зазначено в Таблиці 2.
Таблиця 2
Договір
страхування
№ВЗЕ 12-

Найменування
перестраховика та реквізити
договору перестрахування
Swiss Reinsurance Company

Сума перерахованої
премії (вихідна)
перестраховику,
тис.грн.
775000,00 USD

Сума повернутої
премії (вхідна)
перестраховиком,
тис.грн.
775 000,00 USD
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178/001 від
15.11.2012
«Запуск»

Ltd
№ 12-178/001-SW
від 07.12.2012
Сathay Insurance Co., Ltd.
Qingdao Marketing Service
№ 14AS0009RP0-01
від 24.04.2014
ПАТ «СК «Лемма»
№ 14-178/001-LM
від 29.12.2014
ПрАТ «Українська
охоронно-страхова
компанія»
№ 12-178/001-UOSC
від 13.08.2013
ПрАТ СК «Теком»
№ 12-178/001-TKM
від 13.08.2013
ПрАТ «СК «Брокбізнес»
12-178/001-BBS
від 17.04.2013
ВАТ «Московське
перестрахове товариство» ВАТ СК «ВТБ страхування»
№ 12-178/001-MS
від 20.03.2013

(15.01.2013 – сума
6194,57 тис. грн)

(18.12.2015 – курс
23,48; загальна сума –
18197,00 тис. грн)

40000,00 USD

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

100,00 тис.грн.

0,00 грн.

384,00 тис.грн.

372,48 тис.грн.

120,00 тис.грн.

118,80 тис.грн.

Премія по договору
перестрахування:
7987,00 тис грн.
Перерахована
перестрахова
премія:
7827,86 тис грн.

0,00 грн.

Товариство зверталося відповідними листами з проханням повернути
перестрахові платежі у зв’язку з відміною запуску ракети-носія «Циклон-4» до:
- ВАТ «Московське перестрахове товариство» - ВАТ СК «ВТБ
страхування». Однак, вказане товариство повідомило про неможливість
повернення перестрахових платежів у зв’язку з банкрутством ТОВ «СК
«Рослес», з яким воно уклало договір факультативного перестрахування
(ретроцесії);
- Сathay Insurance Co., Ltd. Qingdao Marketing Service та Китайської комісії
по регулюванню страхування. Однак, будь-яких відповідей Товариство не
отримало;
- ПрАТ «Українська охоронно-страхова компанія». Однак, будь-які
відповіді Товариство не отримало.
В ході перевірки інспекційною групою Нацкомфінпослг не виявлено
документів, які б підтверджували вирішення наведеного вище спору з
перестраховими компаніями в судовому порядку.
Враховуючи наведене, у зв’язку з відміною запуску ракети-носія
«Циклон-4» № 1Л, що, у свою чергу, призвело до ненастання початку ризику
згідно з вимогами Договору № ВЗЕ 12-178/001, Товариством повернуто
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Державному підприємству «Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К. Янгеля страховий платіж не у відповідності до вимог законодавства про
фінансові послуги, в тому числі Порядку № 1033 та умов Договору
№ ВЗЕ 12-178/001.
1.2 Перевіркою дотримання вимог законодавства про фінансові послуги
під час укладання та виконання Договору обов’язкового страхування
відповідальності перед третіми особами щодо ризиків, пов’язаних із запуском
ракети космічного призначення «Циклон-4»
№ 1Л на від 15.11.2012
№ ВТО 12-178/003/К (далі – Договір № ВТО 12-178/003/К), встановлено таке.
Відповідно до пункту 3.2 Договору № ВТО 12-178/003/К предметом даного
договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з
відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров’ю
та/або майну третіх осіб у ході здійснення діяльності, пов’язаної із запуском
ракети космічного призначення «Циклон-4» № 1Л.
Загальна страхова сума за Договором № ВТО 12-178/003/К становить
810 000 000,00 грн, страховий платіж – 6 885 000,00 грн.
Договір № ВТО 12-178/003/К (згідно з пунктом 14.1 вказаного договору)
набирає чинності з моменту внесення Державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля страхового платежу.
Відповідно до наданих матеріалів справи, сплата страхового платежу
Товариству здійснена Державним підприємством «Конструкторське бюро
«Південне» імені М.К. Янгеля 27.11.2012 у розмірі 6 885 000,00 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА».
18.08.2016 Товариство отримало від Державного космічного агентства
України повідомлення про припинення в односторонньому порядку дії
Договору № ВТО 12-178/003/К, у зв’язку з відміною запуску ракети-носія
«Циклон-4» № 1Л на підставі рішення, прийнятого науково-технічною радою
ДКА України від 14.07.2016.
При цьому, Державне космічне агентство України просило повернути
страховий платіж на умовах пункту 7.6 Договору № ВТО 12-178/003/К.
Товариство, керуючись пунктом 7.4 Договору № ВТО 12-178/003/К,
12.10.2016 повернуло Державному підприємству «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М.К. Янгеля страховий платіж у розмірі 238 727,32 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» та
листом від 19.10.2016 за вих. № 331 відправило підписані Товариством три
оригінали актів звірки розрахунків станом на 19.10.2016 щодо повернення
страхових платежів, відповідно до статті 28 Закону України «Про страхування»,
за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи.
Вказаний акт звірки розрахунків станом на 19.10.2016 представниками
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К. Янгеля та/або Державного космічного агентства України не підписаний.
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Розрахунки нормативних витрат на ведення справи за Договором
№ ВТО 12-178/003/К здійснювалися страховим брокером ТОВ «СБ «Аероспейс
Іншуренс Брокер» та погоджувалися страхувальником (Державним космічним
агентством України) відповідно до договору № 14-05/12 про надання страхових
брокерських послуг від 07.11.2012. Нормативні витрати на ведення справи
згідно пункту 12.4 вказаної брокерської угоди складають один відсоток від
страхового платежу за кожним договором страхування, втому числі за
Договором № ВТО 12-178/003/К, з чим Товариство погодилось при укладенні
договорів страхування, оскільки вони не перевищують нормативів витрат у
сфері обов’язкового страхування, встановлених постановою Кабінету Міністрів
від 04.06.1994 № 358 (лист Товариства від 10.10.2017 № 547/1).
Таким чином, нормативні витрати на ведення справи за Договором
№ ВТО 12-178/003/К становлять 68 850,00 грн.
Разом з тим, розмір фактичних витрат за Договором № ВТО 12-178/003/К,
пов’язаних з його виконанням, Товариством не проводився і, відповідно,
Товариство не визнавало їх в бухгалтерському обліку. Державному
підприємству «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля було
повернуто страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору
№ ВТО 12-178/003/К, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у
розмірі 1 %, як це передбачено умовами Договору № ВТО 12-178/003/К (лист
Товариства від 12.10.2017 № 550).
Проведений розрахунок та повернення Товариством страхового платежу за
Договором № ВТО 12-178/003/К у розмірі 238 727,32 грн не відповідає умовам
страхування з таких підстав.
Відповідно до статті 526 глави 48 розділу І Книги п’ятої Цивільного
кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно
до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Пунктом 7.4 Договору № ВТО 12-178/003/К визначено, що у разі
дострокового припинення дії цього договору на вимогу Страхувальника
Страховик повертає Платнику страхові платежі, внесені за період, що
залишається до закінчення строку дії даного Договору страхування, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат
страхового відшкодування згідно з даним Договором.
Разом з тим, пунктом 7.6 Договору № ВТО 12-178/003/К передбачено, що у
разі відміни запуску Ракети космічного призначення Страховик зобов’язаний
повернути Платнику страховий платіж протягом 30 (тридцяти) календарних
днів з дня припинення дії даного Договору страхування з відрахуванням
фактичних витрат Страховика, пов’язаних із виконанням даного Договору
страхування.
Крім того, пунктом 37 Порядку і правил обов’язкового страхування
відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі,
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1033,
визначено, що у разі відміни запуску об’єкта космічної діяльності страховик
зобов’язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів
після припинення дії договору страхування з відрахуванням фактичних витрат
страховика, пов’язаних з виконанням договору.
Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про
страхування», у разі дострокового припинення дії договору страхування, крім
договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає
йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога
страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору
страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові
платежі повністю.
При цьому, пунктом 6.1 Договору № ВТО 12-178/003/К визначено, що
період страхування за даним Договором страхування забезпечується між
Початком ризику і Закінченням ризику.
Початок ризику починається з моменту запуску Ракети космічного
призначення (підпункт 6.1.1 Договору № ВТО 12-178/003/К).
Закінчення ризику (підпункт 6.1.2 Договору № ВТО 12-178/003/К): момент
часу настання однієї з подій:
- через 30 (тридцять) днів після фізичного відділення Космічного апарату
від Ракети-носія на розрахунковій орбіті;
- через 365 (триста шістдесят п’ять) днів з моменту подачі команди на
запуск Ракети космічного призначення, якщо фізичне відділення Космічного
апарату від Ракети-носія не відбулося.
Водночас, відповідно до наданих Товариством інспекційній групі
Нацкомфінпослуг матеріалів, момент запуску не відбувся, про що Державним
космічним агентством України повідомлено Товариство листом від 22.07.2016
№ 3776/10-К8/16.
На запит інспекційної групи Нацкомфінпослуг Товариством також надано
інформацію (лист від 06.10.2017 вих. № 546) стосовно вступу в силу та
закінчення страхового покриття (дати початку та кінця ризику) за
Договором № ВТО 12-178/003/К, про що зазначено в Таблиці 3.
Таблиця 3

Договір
страхування

№ ВТО 12178/003/К від

Вид подій
(робіт), які
свідчать
про вступ в
силу
страхового
покриття
п. 6.1.1 –
ризик

Дата події

Вид подій (робіт), які
свідчать про
закінчення страхового
покриття

Дата події

Інформацію
про подію

п. 6.1.2 – ризик
закінчується через 30

Інформацію
про подію
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15.11.2012
«Відповідальність перед
третіми
особами,
пов’язана з
запуском»

починається
в момент
запуску
ракети
космічного
призначення

Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

днів з моменту
фактичного відділення
космічного апарату від
ракети-носія на
розрахунковій орбіті
(або через 365 днів з
моменту подачі команди
на запуск ракети
космічного призначення,
якщо фізичне відділення
космічного апарату від
ракети-носія не
відбулося)

Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

Товариством укладено договори перестрахування щодо передачі частини
відповідальності за Договором № ВТО 12-178/003/К.
При цьому, Товариству від перестраховиків повернуто частину
перестрахових платежів, про що зазначено в Таблиці 4.
Таблиця 4

Договір
страхування

№ВТО 12-178/003/
К від 15.11.2012
«відповідальність
перед третіми
особами, пов’язана
з запуском»

Найменування
перестраховика та
реквізити договору
перестрахування
ВАТ «Московське
перестрахове товариство» ВАТ СК «ВТБ
страхування»
12-178/003-MS від
20.03.2013 року
ПАТ «СК «Лемма»
14-178/003-LM від
29.12.2014 року

Сума перерахованої
премії (вихідна)
перестраховику, тис.грн.

Сума
повернутої
премії
(вхідна)
перестрахов
иком,
тис.грн.

Премія по договору
перестрахування:
566,40 тис.грн.
Перерахована
перестрахова премія:
555,11 тис.грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

Товариство зверталося відповідними листами з проханням повернути
перестрахові платежі у зв’язку з відміною запуску ракети-носія «Циклон-4» до
ВАТ «Московське перестрахове товариство» - ВАТ СК «ВТБ страхування».
Однак, вказане товариство повідомило про неможливість повернення
перестрахових платежів у зв’язку з банкрутством ТОВ «СК «Рослес», з яким
воно уклало договір факультативного перестрахування (ретроцесії).
В ході перевірки інспекційною групою Нацкомфінпослуг не виявлено
документів, які б підтверджували вирішення наведеного вище спору з пере
страховими компаніями в судовому порядку.
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Враховуючи наведене, у зв’язку з відміною запуску ракети-носія
«Циклон-4» № 1Л, що у свою чергу призвело до ненастання початку ризику
згідно з вимогами Договору № ВТО 12-178/003/К, Товариством повернуто
Державному підприємству «Конструкторське бюро «Південне» імені
М.К. Янгеля страховий платіж не у відповідності до вимог законодавства про
фінансові послуги, у тому числі Порядку і правил обов’язкового страхування
відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1033,
та умов Договору № ВТО 12-178/003/К.
1.3 Перевіркою дотримання вимог законодавства про фінансові послуги
під час укладання та виконання Договору обов’язкового страхування ракетиносія «Циклон-4» № 1Л на етапах транспортування і передстартової підготовки
від 15.11.2012 № ОКІ 12-178/002 (далі – Договір № ОКІ 12-178/002)
встановлено таке.
Відповідно до пункту 3.2 Договору № ОКІ 12-178/002 предметом даного
договору є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням,
користуванням
і
розпорядженням
Страхувальником
ракетою-носієм
«Циклон-4» № 1Л під час її транспортування до місця запуску та
передстартової підготовки.
Загальна страхова сума за Договором № ОКІ 12-178/002 становить
200 000 000,00 грн, страховий платіж – 4 800 000,00 грн.
Договір № ОКІ 12-178/002 (згідно з пунктом 15.1 вказаного договору)
набирає чинності з моменту внесення Державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля страхового платежу.
Відповідно до наданих матеріалів справи, сплата страхового платежу
Товариству здійснена Державним підприємством «Конструкторське бюро
«Південне» імені М.К. Янгеля 27.11.2012 у розмірі 4 800 000,00 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА».
18.08.2016 Товариство отримало від Державного космічного агентства
України повідомлення про припинення в односторонньому порядку дії
Договору № ОКІ 12-178/002 у зв’язку з відміною запуску ракети-носія
«Циклон-4» № 1Л на підставі рішення, прийнятого науково-технічною радою
ДКА України від 14.07.2016.
При цьому, Державне космічне агентство України просило повернути
страховий платіж на умовах пункту 7.6 Договору № ОКІ 12-178/002.
Товариство, керуючись пунктом 7.4 Договору № ОКІ 12-178/002,
12.10.2016 повернуло Державному підприємству «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М.К. Янгеля страховий платіж у розмірі 166 432,99 грн, що
підтверджується банківською випискою філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», та
листом від 19.10.2016 за вих. № 331 відправило підписані Товариством три
оригінали актів звірки розрахунків станом на 19.10.2016 щодо повернення
страхових платежів, відповідно до статті 28 Закону України «Про страхування»,
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за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи.
Вказаний акт звірки розрахунків станом на 19.10.2016 представниками
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.
Янгеля та/або Державного космічного агентства України не підписаний.
Розрахунки нормативних витрат на ведення справи за Договором
№ ОКІ 12-178/002 здійснювалися страховим брокером ТОВ «СБ «Аероспейс
Іншуренс Брокер» та погоджувалися страхувальником (Державним космічним
агентством України) відповідно до договору № 14-05/12 про надання страхових
брокерських послуг від 07.11.2012. Нормативні витрати на ведення справи
згідно пункту 12.4 вказаної брокерської угоди складають один відсоток від
страхового платежу за кожним договором страхування, втому числі за
Договором № ОКІ 12-178/002, з чим Товариство погодилось при укладенні
договорів страхування, оскільки вони не перевищують нормативів витрат у
сфері обов’язкового страхування, встановлених постановою Кабінету Міністрів
від 04.06.1994 № 358 (лист Товариства від 10.10.2017 № 547/1).
Таким чином, нормативні витрати на ведення справи за Договором
№ ОКІ 12-178/002 становлять 48 000,00 грн.
Разом з тим, розмір фактичних витрат за Договором № ОКІ 12-178/002,
пов’язаних з його виконанням, Товариством не проводився і, відповідно,
Товариство не визнавало їх в бухгалтерському обліку. Державному
підприємству «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля було
повернуто страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору
№ ОКІ 12-178/002, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи у
розмірі 1 %, як це передбачено умовами Договору № ОКІ 12-178/002 (лист
Товариства від 12.10.2017 № 550).
Проведений розрахунок та повернення Товариством страхового платежу за
Договором № ОКІ 12-178/002 у розмірі 166 432,99 грн не відповідає умовам
страхування з таких підстав.
Відповідно до статті 526 глави 48 розділу І Книги п’ятої Цивільного
кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно
до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Пунктом 7.4 Договору № ОКІ 12-178/002 визначено, що у разі
дострокового припинення на вимогу Страхувальника дії даного Договору
страхування Страховик повертає Платнику страхові платежі, внесені за період,
що залишається до закінчення строку дії даного Договору страхування, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат
страхового відшкодування згідно з даним Договором страхування.
Разом з тим, пунктом 7.6 Договору № ОКІ 12-178/002 передбачено, що у
разі відміни запуску Ракети-носія Страховик зобов’язаний повернути Платнику
страховий платіж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня припинення
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дії даного Договору страхування з відрахуванням фактичних витрат
Страховика, пов’язаних із виконанням даного Договору страхування.
Крім того, пунктом 48 Порядку і правил обов'язкового страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1033 визначено, що у разі відміни
запуску об’єкта космічної діяльності страховик зобов’язаний повернути
страхувальнику страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії
договору страхування з відрахуванням фактичних витрат страховика,
пов’язаних з виконанням договору.
Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про
страхування», у разі дострокового припинення дії договору страхування, крім
договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає
йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога
страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору
страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові
платежі повністю.
При цьому, підпунктом 6.1.2 Договору № ОКІ 12-178/002 визначено, що
страхове покриття за даним Договором страхування вступає в силу з моменту
робіт по завантаженню Ракети-носія в Пункті відправлення для
транспортування в Пункт призначення.
Підпунктом 6.1.4 Договору № ОКІ 12-178/002 визначено, що страхове
покриття за даним Договором страхування закінчується:
- з моменту запуску Ракети-носія (пп. 6.1.4.1 Договору № ОКІ 12-178/002);
- з моменту повної загибелі Ракети-носія
(пп. 6.1.4.1 Договору
№ ОКІ 12-178/002);
- коли належний до виплати Страховиком збиток склав суму, яка дорівнює
страховій сумі, встановленій даним Договором страхування для Ракети-носія.
Разом з тим, на запит інспекційної групи Нацкомфінпослуг Товариством
надано інформацію (лист від 06.10.2017 вих. № 546) стосовно вступу в силу та
закінчення страхового покриття (дати початку та кінця ризику) за Договором
№ ОКІ 12-178/002, про що зазначено в Таблиці 5.
Таблиця 5
Договір
страхування

Вид подій (робіт), які
свідчать про вступ в
силу страхового
покриття

Дата події

№ ОКІ 12178/002 від

п. 6.1.2 – момент
початку робіт по

Інформацію
про подію

Вид подій
(робіт), які
свідчать про
закінчення
страхового
покриття
п. 6.1.4 – момент
запуску ракети-

Дата події

Інформацію
про подію
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15.11.2012
«транспортування та
передстартова
підготовка»

завантаженню ракетиносія в пункті
відправлення для
транспортування в
пункт призначення

Товариство не
носія (або
одержувало ні
момент загибелі
від страхового
ракети-носія, або
брокера, ні від
повної виплати)
страхувальника

Товариство
не
одержувало
ні від
страхового
брокера, ні
від
страхувальника

Товариством укладено договори перестрахування щодо передачі частини
відповідальності за Договором № ОКІ 12-178/002.
При цьому, Товариству від перестраховиків повернуто частину
перестрахових платежів, про що зазначено в Таблиці 6.
Таблиця 6
Договір
страхування

Найменування
перестраховика та
реквізити договору
перестрахування
ВАТ «Московське
перестрахове товариство» ВАТ СК «ВТБ
страхування»
12-178/002/ТP-MS
від 20.03.2013 року

№ ОКІ 12178/002 від
15.11.2012
«транспорту
вання та
ВАТ «Московське
передстартов перестрахове товариство» а підготовка» ВАТ СК «ВТБ
страхування»
12-178/002/ПП-MS
від 20.03.2013 року

Сума перерахованої премії
(вихідна) перестраховику,
тис.грн.
Премія по договору
перестрахування:
158,40 тис.грн.
Перерахована перестрахова
премія:
155,24 тис.грн.
(дата платежу 15.07.2013)
Премія по договору
перестрахування: 158,40
тис.грн.
Перерахована перестрахова
премія:
155,24 тис.грн.
(дата платежу 15.07.2013)

Сума
повернутої
премії (вхідна)
перестраховиком, тис.грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

Товариство зверталося відповідними листами з проханням повернути
перестрахові платежі у зв’язку з відміною запуску ракети-носія «Циклон-4» до
ВАТ «Московське перестрахове товариство» - ВАТ СК «ВТБ страхування».
Однак, вказане товариство повідомило про неможливість повернення пере
страхових платежів у зв’язку з банкрутством ТОВ «СК «Рослес», з яким воно
уклало договір факультативного перестрахування (ретроцесії).
В ході перевірки інспекційною групою Нацкомфінпослуг не виявлено
документів, які б підтверджували вирішення наведеного вище спору з
перестраховими компаніями в судовому порядку.
Враховуючи наведене, у зв’язку з ненастанням початку ризику згідно з
вимогами Договором № ОКІ 12-178/002, Товариством повернуто Державному
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підприємству «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля страховий
платіж не у відповідності до вимог законодавства про фінансові послуги, у тому
числі Порядку № 1033, та умов Договору № ОКІ 12-178/002.
При цьому, відповідно до пункту 13.1 Договору № ВЗЕ 12-178/001, пункту
13.1 Договору № ВТО 12-178/003/К, пункту 14.1 Договору № ОКІ 12-178/002 у
разі не виконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором
сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. Пунктом 13.4
Договору № ВЗЕ 12-178/001, пунктом 13.4 Договору № ВТО 12-178/003/К,
пунктом 14.1 Договору № ОКІ 12-178/002 визначено, що всі спори, що
виникають між сторонами за цим договором, в тому числі які стосуються його
виконання, порушення, закінчення дії або недійсності, підлягають вирішенню в
судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
В ході перевірки інспекційною групою Нацкомфінпослуг не виявлено
документів, які б підтверджували вирішення спору в судовому порядку за
позовом Державного космічного агентства України та/або Державного
підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля.
Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у
сфері фінансових послуг та відповідних ліцензійних умов, а саме:
пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016
№ 913 (далі – Ліцензійні умови), відповідно до якого фінансова установа
зобов’язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і
під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися
вимог, визначених книгою п'ятою Цивільного кодексу України та законами з
питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;
частини другої статті 20 Закону України «Про страхування»,
відповідно до якої страховик зобов’язаний виконувати інші обов’язки
передбачені умовами договору страхування;
пункту 48 Порядку і правил обов'язкового страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України,
щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на
космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010
№ 1033, відповідно до якого у разі відміни запуску об’єкта космічної діяльності
страховик зобов’язаний повернути страхувальнику страховий платіж протягом
30 днів після припинення дії договору страхування з відрахуванням фактичних
витрат страховика, пов’язаних з виконанням договору;
пункту 37 Порядку і правил обов’язкового страхування
відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску
космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному
просторі,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
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від 10.11.2010 № 1033, відповідно до якого у разі відміни запуску об’єкта
космічної діяльності страховик зобов’язаний повернути страхувальнику
страховий платіж протягом 30 днів після припинення дії договору страхування
з відрахуванням фактичних витрат страховика, пов’язаних з виконанням
договору.
2. Відповідно до відповіді Товариства на вимогу інспекційної групи
Нацкомфінпослуг щодо надання інформації та документів від 05.10.2017 № 5
(вих. № 546 від 06.10.2017) стосовно дат початку та закінчення дії ризику
(вступу в силу і завершення страхового покриття) за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 Товариством надано інформацію (лист
від 06.10.2017 вих. № 546) стосовно вступу в силу та закінчення страхового
покриття (дати початку та кінця ризику) за вказаними договорами страхування,
про що зазначено в Таблиці 10.
Таблиця 10
Договір
страхування

Вид подій
(робіт), які
свідчать про
вступ в силу
страхового
покриття

п. 6.2.2 – ризик
№ ВЗЕ 12-178/001 починається в
від 15.11.2012
момент
«Запуск»
запуску
ракети-носія

№ ВТО 12178/003/К від
15.11.2012
«Відповідальність перед
третіми
особами,
пов’язана з
запуском»

п. 6.1.1 – ризик
починається в
момент
запуску ракети
космічного
призначення

Дата події

Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника
Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

Вид подій (робіт),
які свідчать про
закінчення
страхового
покриття
п. 6.2.3 – ризик
закінчується при
відділенні
космічного
апарату
«Мікросат» на
розрахунковій
орбіті (або повної
загибелі ракетиносія)
п. 6.1.2 – ризик
закінчується через
30 днів з моменту
фактичного
відділення
космічного
апарату від
ракети-носія на
розрахунковій
орбіті (або через
365 днів з
моменту подачі
команди на запуск
ракети космічного
призначення,
якщо фізичне
відділення

Дата події

Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника
Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

17
космічного
апарату від
ракети-носія не
відбулося)

№ ОКІ 12178/002 від
15.11.2012
«транспортування та
передстар-това
підготовка»

п. 6.1.2 –
момент
початку робіт
по
завантаженню
ракети-носія в
пункті
відправлення
для
транспортуван
ня в пункт
призначення

Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

п. 6.1.4 – момент
запуску ракетиносія (або момент
загибелі ракетиносія, або повної
виплати)

Інформацію про
подію
Товариство не
одержувало ні
від страхового
брокера, ні від
страхувальника

Зазначена інформація свідчить про те, що станом на 31.12.2012, 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014,30.06.2014, 30.09.2014,31.12.2014,
31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016,
30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017 у Товариства була відсутня інформація про
дати початку та дати закінчення дії ризику за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, а саме, відповідно до абзацу 9
пункту 17.3 Розділу 17 «Зобов’язання та резерви» резерв незароблених премій –
це частина премій за договорами страхування, які відповідають страховим
ризикам, що не минули на звітну дату. Зазначене в обліковій політиці
Товариства на 2012 рік визначення відповідає підпункту 3.1 пункту 3
«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,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за
№ 19/10299 (далі – Методика № 3104).
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г. М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, а саме відповідно до абзацу 9
пункту 17.3 Розділу 17 «Зобов’язання та резерви» резерв незароблених премій
– це частина премій за договорами страхування, які відповідають страховим
ризикам, що не минули на звітну дату. Зазначене в обліковій політиці
Товариства на 2015 рік визначення відповідає підпункту 3.1 пункту 3 Методики
№ 3104.
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Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
Довідки про використання в роботі положень про облікову політику
Товариства від 03.10.2017 № 543, облікова політика, яку було затверджено
01.01.2012 року використовувалася в роботі Товариства з 2012 року по 2014 рік
включно, а облікова політика, яку затверджено 01.01.2015 використовувалася в
роботі компанії в 2015 році, 2016 році та в 2017 році включно.
2.1 Відповідно до копії звітних даних Товариства за 2012 рік, що були
надані Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг встановлено таке.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском та експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано
резерв незароблених премій за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012 та
№ ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 24 629,8 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 738,6 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування
відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі»
Товариством сформовано резерв незароблених премій за договором
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 в обсязі 5 331,0 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договором № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в обсязі 155,4 тис. грн.
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Відповідно до Результату перевірки адекватності страхових зобов’язань за
2012 рік, підтверджених актуарієм Кудрою Д. Ю. (свідоцтво № 03-006
від 04.10.2012), резерв незароблених премій та відстрочені комісійні витрати на
звітну дату за видом страхування «Страхування об'єктів космічної діяльності
(космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 24 629,8 тис. грн, а резерв
незароблених премій та відстрочені комісійні витрати на звітну дату за видом
страхування «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 5 331,0 тис. грн.
Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104 резерв
незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
2.2. Відповідно до копії звітних даних Товариства за 2013 рік, що були
надані Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг встановлено таке.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском та експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано
резерв незароблених премій за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 16 096,4 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 108,8 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування
відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі»
Товариством сформовано резерв незароблених премій за договором
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 в обсязі 3 484,9 тис. грн.
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Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договором № ВТО 12-178/003/К від
15.11.2012 в обсязі 159,9 тис. грн.
Відповідно до Результату перевірки адекватності страхових зобов’язань за
2013 рік, підтверджених актуарієм Кудрою Д. Ю. (свідоцтво № 03-006 від
04.10.2012), резерв незароблених премій за діючими договорами страхування
на звітну дату за видом страхування «Страхування об'єктів космічної діяльності
(космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 16 096,4 тис. грн, а резерв
незароблених премій за діючими договорами страхування на звітну дату за
видом страхування «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 3 484,9 тис. грн.
Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104 резерв
незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
2.3 Відповідно до копії звітних даних Товариства за 2014 рік, що були
надані Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг встановлено таке.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском та експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано
резерв незароблених премій за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012 та
№ ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 12 075,1 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
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збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 2,2 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування
відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі»
Товариством сформовано резерв незароблених премій за договором
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 в обсязі 2 596,0 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договором № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в обсязі 71,8 тис. грн.
Відповідно до Результату перевірки адекватності страхових зобов’язань за
2014 рік, підтверджених актуарієм Кудрою Д. Ю. (свідоцтво № 03-006 від
04.10.2012), резерв незароблених премій за діючими договорами страхування
на звітну дату за видом страхування «Страхування об'єктів космічної діяльності
(космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 12 075,1 тис. грн, а резерв
незароблених премій за діючими договорами страхування на звітну дату за
видом страхування «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 2 596,0 тис. грн.
Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104 резерв
незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
2.4 Відповідно до копії звітних даних Товариства за 2015 рік, що були
надані Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг встановлено таке.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування об'єктів
космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо
ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі,
запуском та експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано
резерв незароблених премій за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012 та
№ ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 5 689,8 тис. грн.
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Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 328,4 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Резерви незароблених премій на
кінець звітного періоду» (код рядка 050) за видом «Страхування
відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної
техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі»
Товариством сформовано резерв незароблених премій за договором
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 в обсязі 1 227,4 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договором № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в обсязі 128,4 тис. грн.
Відповідно до Результату перевірки адекватності страхових зобов’язань за
2015 рік, підтверджених актуарієм Кудрою Д. Ю. (свідоцтво № 03-006 від
04.10.2012), резерв незароблених премій за діючими договорами страхування
на звітну дату за видом страхування «Страхування об'єктів космічної діяльності
(космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 5 689,8 тис. грн, а резерв
незароблених премій за діючими договорами страхування на звітну дату за
видом страхування «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» становить 1 227,4 тис. грн.
Відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104 резерв
незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
2.5 Відповідно до копії звітних даних Товариства за 2016 рік, що були
надані Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг встановлено таке.
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Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна
інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012 та № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012 в обсязі 105,4 тис. грн.
Відповідно до даних Розділу 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування», а саме показника «Величина технічних резервів
інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому
числі резерв збитків, які виникли, але не заявлені» (код рядка 070 та 072
відповідно) за видом «Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі» Товариством сформовано резерв
збитків, які виникли, але не заявлені за договором № ВТО 12-178/003/К від
15.11.2012 в обсязі 30,9 тис. грн.
Зазначена інформація свідчить про те, що станом на 31.12.2012, 31.12.2013,
31.12.204, 31.12.2015, 31.12.2016 Товариством з порушенням вимог підпункту
3.1 пункту 3 Методики № 3104, статтей 30 та 31 Закону України «Про
страхування» визнано страхові зобов’язання та сформовано страхові резерви зі
страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є
власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску
космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному
просторі та зі страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з
підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та
експлуатацією її у космічному просторі, за ризиками, яких, згідно умов
договорів страхування № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від
15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 не виникло (ризики не
розпочалися).
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
Отже, враховуючи вищезазначене, Товариством порушено вимоги
законодавства про фінансові послуги, а саме:
підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104, відповідно до якого резерв
незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів
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(страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які
не минули на звітну дату;
абзацу третього частини першої статті 30 Закону України «Про
страхування» щодо невиконання обов’язку дотримуватися умов забезпечення
платоспроможності, зокрема щодо створення страхових резервів, достатніх для
майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;
абзацу другого частини восьмої статті 31 Закону України «Про
страхування», відповідно до якого страховики зобов'язані формувати і вести
облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування
життя): незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до якого фінансова установа
зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови
провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення
Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом,
зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у
встановлений у них строк;
пункту 45 Ліцензійних умов, відповідно до якого страховик зобов'язаний
дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика;
пункту 52 Ліцензійних умов, відповідно до якого страховики зобов'язані
формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, установлених
статтею 31 Закону України «Про страхування», станом на кожен день.
При цьому, підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 Методики № 3104 визначено, що
величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом "1/365"
("pro rata temporis") на будь-яку дату, визначається як сумарна величина
незароблених страхових премій за кожним договором.
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro
rata temporis"), визначається за кожним договором як добуток частки
надходжень суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), яка
не може бути меншою 80 відсотків суми надходжень страхового платежу
(страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення
строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь
строк дії договору (у днях), за такою формулою:
Отже, норми підпункту 3.1 пункту 3 та підпункту 3.4.1 пункту 3.4
Методики № 3104 допускають неоднозначне трактування цільового
призначення створення резерву незароблених премій та методу його
розрахунку.
Частиною сьомою статті 4 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено,
що у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-
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правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і
обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу державного
нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб'єкта
господарювання.
Враховуючи викладене, Нацкомфінпослуг прийшла до висновку, що
порушення, зазначене у пункті 2 констатуючої частини цього розпорядження, є
недоведеним.
3. Товариством надано до Нацкомфінпослуг недостовірні звітні дані
станом на 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013,
31.03.2014,30.06.2014, 30.09.2014,31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015,
31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, оскільки
ним неправильно були визнані, сформовані та обліковані резерви незароблених
премій за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, а саме.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі копії Положення
про облікову політику ПрАТ «Український страховий капітал», затвердженого
Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що вводилось в дію у
Товаристві з 01.01.2012, тобто облікової політики на 2012 рік, та копії звітних
даних Товариства за 2012 рік встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2012 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 2012 рік (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій
та резерв збитків, які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а отже і про
виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 2012 рік страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 30 258,6 тис. грн,
код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 945,0 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 34 254,7 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
31 858,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 961,5 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
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- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 34 254,7 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій,
(код рядка 2230) в обсязі 2 369,3 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 961,5 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 2012 рік кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610), у тому
числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2350 та 2360 у сумі 153,2 тис. грн
мала бути збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С. С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2013 році (тобто облікової політики на 2013
рік), та копії звітних даних Товариства за І квартал 2013 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2013 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І квартал 2013 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими
(а отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І квартал 2013 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 25 403,4 тис. грн,
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код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 997,5 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів (код рядка 1430) в обсязі 29 991,5 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
27 520,0 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 969,4 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 29 991,5 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій
(код рядка 2230) в обсязі 2 471,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 969,4 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2013 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 9 065,7 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПРАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С. С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
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облікова політика була чинною у 2013 році (тобто облікової політики на 2013
рік), та копії звітних даних Товариства за І півріччя 2013 року встановлено таке.
Товариством всупереч вимогам Методики № 3104 та облікової політики на
2013 рік було сформовано і відображено у звітних даних Товариства за
І півріччя 2013 року (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій
(та резерв збитків, які виникли, але не заявлені) за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І півріччя 2013 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники
діяльності з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050
«Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі
27 776,9 тис. грн, код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших,
ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі
резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 853,2 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду» код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду, із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 32 593,5 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
30 428,9 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 849,0 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви, (рядок 415) в обсязі 32 593,5 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій,
(код рядка 2230) в обсязі 2 164,6 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 849,0 тис. грн.
Резерви незароблених премій у зазначених вище таблицях мали бути
зменшені на обсяг резервів незароблених премій за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, сформованими Товариством з порушенням
вимог підпункту 3.1 пункту 3 Методики № 3104, статті 30, статті 31 Закону
України «Про страхування» на загальну суму 24 810,5 тис. грн, а резерв
збитків, які виникли, але не заявлені мав бути зменшений на обсяг резерву
збитків які виникли, але не заявлені за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, сформованими товариством в обсязі 916,4 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
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від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2013 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 9 044,6 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2013 році (тобто облікової політики на 2013
рік), та копії звітних даних Товариства за 9 місяців 2013 року встановлено таке.
Товариством всупереч вимогам Методики № 3104 та облікової політики на
2013 рік було сформовано і відображено у звітних даних Товариства за
9 місяців 2013 року (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій (та
резерв збитків, які виникли, але не заявлені) за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а отже і про
виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 9 місяців 2013 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 22 680,7 тис. грн,
код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 1 125,2 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду» код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 29 543,8 тис. грн;
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- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
27 221,6 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 142,5 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) код рядка 2220 в обсязі 29 543,8 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 2 322,2 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 142,5 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2013 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 221,5 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товаритсва Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2013 році (тобто облікової політики на 2013
рік), та копії звітних даних Товариства за 2013 рік встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2013 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 2013 рік (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій
та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
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отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 2013 рік страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 19 945,9 тис. грн,
код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 362,3 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 26 406,8 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
24 563,9 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 407,1 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 26 407,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 1 842,9 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 407,1 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11«Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 2013 рік кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610), у тому
числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 439,8 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
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Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПРАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2014 році (тобто облікової політики на 2014
рік), та копії звітних даних Товариства за І квартал 2014 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2014 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І квартал 2014 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І квартал 2014 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 17 339,8 тис. грн,
код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 827,2 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 23 037,3 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
20 604,2 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 949,4 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 23 037,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 2 433,1 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 949,4 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
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У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2014 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 245,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2014 році (тобто облікової політики на 2014
рік), та копії звітних даних Товариства за І півріччя 2014 року встановлено таке.
Товариством всупереч положнням Методики № 3104 та облікової політики
на 2014 рік було сформовано і відображено у звітних даних Товариства за
І півріччя 2014 року (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій та
резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а отже і про
виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І півріччя 2014 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники
діяльності з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050
«Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі
14 791,1 тис. грн, код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших,
ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі
резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 966,0 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 19 189,5 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
16 766,1 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 084,8 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
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- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 19 190,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 2 423,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 084,8 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І півріччя 2014 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 749,1 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2014 році (тобто облікової політики на 2014
рік), та копії звітних даних Товариства за 9 місяців 2014 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2014 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 9 місяців 2014 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 9 місяців 2014 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 12 222,7 тис. грн,
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код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 1000,5 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 17 038,5 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
14 070,7 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 986,7 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 17 039,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 2 967,8 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 986,7 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 9 місяців 2014 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 675,8 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Парфенюком С.С., що
вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2012, довідки про те, що зазначена
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облікова політика була чинною у 2014 році (тобто облікової політики на 2014
рік), та копії звітних даних Товариства за 2014 рік встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2014 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 2014 рік (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій
та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а отже і про
виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 2014 рік страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 15 019,2 тис. грн,
код рядка 070 та 072 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому числі резерв збитків,
які виникли, але не заявлені» в обсязі 150,5 тис. грн, у Розділі 6 «Умови
забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 25 735,0 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
24 458,9 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 212,3 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 25 735,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 1 276,1 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 212,3 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 2014 рік кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610), у тому
числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 4 516,4 тис. грн мала бути
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збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015 (тобто облікової політики на 2015
рік), та копії звітних даних Товариства за І квартал 2015 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2015 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І квартал 2015 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І квартал 2015 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 13 078,6 тис. грн,
код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду» в обсязі 181,1 тис. грн, код рядка 072
«резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 154,8 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 19 679,8 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
18 029,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1513,8 тис. грн;
2.2 таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 19 654,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 1 650,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 513,8 тис. грн.
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Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2015 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015 (тобто облікової політики на 2015
рік), та копії звітних даних Товариства за І півріччя 2015 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2015 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І півріччя 2015 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І півріччя 2015 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники
діяльності з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050
«Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі
12 984,1 тис. грн, код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж
резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду» в обсязі
621,8 тис. грн, код рядка 072 «резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в
обсязі 177,6 тис. грн, у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності
страховика»:
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таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 20 730,0 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
17 417,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 821,1 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 20 286,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 3 312,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 821,1 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І півріччя 2015 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015 (тобто облікової політики на 2015
рік), та копії звітних даних Товариства за 9 місяців 2015 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2015 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 9 місяців 2015 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за

40

договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 9 місяців 2015 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 10 498,7 тис. грн,
код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду» в обсязі 820,4 тис. грн, код рядка 072
«резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 221,2 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 17 567,2 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
14 148,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 097,1 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) код рядка 2220 в обсязі 16 968,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій,
(код рядка 2230) в обсязі 3 418,7 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 097,1 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 9 місяців 2015 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
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надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015 (тобто облікової політики на 2015
рік), та копії звітних даних Товариства за 2015 рік встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2015 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 2015 рік (та підтверджено актуарієм) резерв незароблених премій
та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а отже і про
виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 2015 рік страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 8 010,1 тис. грн,
код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду» в обсязі 1 459,8 тис. грн, код рядка 072
«резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 642,6 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 19 227,6 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
13 527,0 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 388,8 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 18 410,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 5 700,6 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 388,9 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
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У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 2015 рік кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610), у тому
числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г. М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2016 році (тобто облікової політики на 2016
рік), та копії звітних даних Товариства за І квартал 2016 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2016 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І квартал 2016 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І квартал 2016 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050 «Резерви
незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі 5 637,6 тис. грн,
код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду» в обсязі 2 117,9 тис. грн, код рядка 072
«резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі 778,5 тис. грн, у Розділі 6
«Умови забезпечення платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 20 090,2 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
10 701,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 210,7 тис. грн;
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таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 18 751,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 5 700,6 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 210,7 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11«Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2016 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінгпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2016 році (тобто облікової політики на 2016
рік), та копії звітних даних Товариства за І півріччя 2016 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2016 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І півріччя 2016 року (та підтверджено актуарієм) резерв
незароблених премій та резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І півріччя 2016 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники
діяльності з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 050
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«Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду» в обсязі
6 442,7 тис. грн, код рядка 070 «Величина технічних резервів інших, ніж
резерви незароблених премій, на кінець звітного періоду» в обсязі 2 409,9 тис.
грн, код рядка 072 «резерв збитків, які виникли, але не заявлені» в обсязі
876,4 тис. грн, у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності
страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 23 816,0 тис. грн;
- у тому числі резерви незароблених премій, (код рядка 1440) в обсязі
14 907,7 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
2 113,1 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 22 283,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 8 908,3 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
2 113,1 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11«Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І півріччя 2016 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
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що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2016 році (тобто облікової політики на 2016
рік), та копії звітних даних Товариства за 9 місяців 2016 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2016 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 9 місяців 2016 року резерв збитків, які виникли, але не заявлені,
за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок
ризику за якими (а отже і про виникнення страхових зобов’язань за
договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 9 місяців 2016 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 070 «Величина
технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного
періоду» в обсязі 2 861,9 тис. грн, код рядка 072 «резерв збитків, які виникли,
але не заявлені» в обсязі 825,7 тис. грн, у Розділі 6 «Умови забезпечення
платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 22 011,2 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 792,6 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 19 975,0 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 11 635,5 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 792,6 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 9 місяців 2016 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012,

46

№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2016 році (тобто облікової політики на 2016
рік), та копії звітних даних Товариства за 2016 рік встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2016 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за 2016 рік резерв збитків, які виникли, але не заявлені за
договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок ризику за якими (а
отже і про виникнення страхових зобов’язань за договорами) Товариство не
володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за 2016 рік страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності з видів
обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 070 «Величина
технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного
періоду» в обсязі 2 25,4 тис. грн, код рядка 072 «резерв збитків, які виникли,
але не заявлені» в обсязі 374,6 тис. грн, у Розділі 6 «Умови забезпечення
платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду» код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 21 396,9 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 541,5 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 18 946,1 тис. грн;
- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 13 837,6 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1 541,5 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
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з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за 2016 рік кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610), у тому
числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі Нацкомфінпослуг
копії Положення про облікову політику ПрАТ «Український страховий
капітал», затвердженого Головою правління Товариства Жеребчиковим Г.М.,
що вводилось в дію у Товаристві з 01.01.2015, довідки про те, що зазначена
облікова політика була чинною у 2017 році (тобто облікової політики на 2017
рік), та копії звітних даних Товариства за І квартал 2017 року встановлено таке.
Товариством всупереч положенням Методики № 3104 та облікової
політики на 2017 рік було сформовано і відображено у звітних даних
Товариства за І квартал 2017 року резерв збитків, які виникли, але не заявлені
за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002
від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012, інформації про початок
ризику за якими (а отже і про виникнення страхових зобов’язань за
договорами) Товариство не володіло.
Товариством неправильно визнані, сформовані та відображені у звітних
даних за І квартал 2017 року страхові резерви у Розділі 4 «Показники діяльності
з видів обов’язкового страхування» колонка «Усього» код рядка 070 «Величина
технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій, на кінець звітного
періоду» в обсязі 3 275,8 тис. грн, код рядка 072 «резерв збитків, які виникли,
але не заявлені» в обсязі 249,1 тис. грн, у Розділі 6 «Умови забезпечення
платоспроможності страховика»:
таблиця 6.3.2.1 «Величина сформованих страхових резервів на кінець
звітного періоду», код рядка 1420 «Величина сформованих страхових резервів
на кінець звітного періоду», із них:
- технічних резервів, (код рядка 1430) в обсязі 16 630,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 1460) в обсязі
1 403,0 тис. грн;
таблиця 6.3.3.9 «Страхові резерви (на кінець звітного періоду)»:
- Страхові резерви (рядок 415) в обсязі 14 866,5 тис. грн;
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- у тому числі резерви інші, ніж резерви незароблених премій, (код рядка
2230) в обсязі 12 460,4 тис. грн;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, (код рядка 2250) в обсязі
1403,0 тис. грн.
Страхові платежі, отримані Товариством за договорами № ВЗЕ 12-178/001
від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К
від 15.11.2012 в сумі 38 900,9 тис. грн є авансовими платежами, та з дати їх
отримання (27.11.2012) входять до складу кредиторської заборгованості
Товариства за послугами зі страхування, надання яких не розпочалося у зв’язку
з тим, що ризики, щодо страхування яких укладалися зазначені договори, не
розпочалися.
У таблиці 6.3.3.11 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» та «Інші поточні зобов’язання» (на кінець звітного періоду)» Розділу
6 звітних даних Товариства за І квартал 2017 року кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов’язання (сума рядків 530 і 610),
у тому числі перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами
страхування (перестрахування) код рядка 2360 у сумі 0,0 тис. грн мала бути
збільшена Товариством на сумарний обсяг страхових платежів за договорами
№ ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012, № ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012,
№ ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012 у сумі 38 900,9 тис. грн, оскільки зазначені
страхові платежі є авансовими і їх отримання має бути відображено у звітності
як кредиторська заборгованість Товариства за послугами зі страхування,
надання яких не розпочалося у зв’язку з тим, що ризики, щодо страхування
яких укладалися зазначені договори, не розпочалися.
Отже, враховуючи вищезазначене, Товариством порушено вимоги
законодавства про фінансові послуги, а саме:
статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до якої фінансова
установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність
відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з
питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових
послуг;
абзацу тринадцятого пункту 2.1 глави 2 Порядку складання звітних
даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116,
відповідно до якого звітні дані страховика, що надаються до Нацкомфінпослуг
у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними;
абзацу дванадцятого пункту 24 Ліцензійних умов, відповідно до якого
фінансова установа зобов’язана відповідно до статті 14 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вести
облік, складати та подавати до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову
консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку
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та на підставі вимог, визначених законодавством з питань регулювання ринків
фінансових послуг.
При цьому, підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 Методики № 3104 визначено, що
величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом "1/365"
("pro rata temporis") на будь-яку дату, визначається як сумарна величина
незароблених страхових премій за кожним договором.
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro
rata temporis"), визначається за кожним договором як добуток частки
надходжень суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), яка
не може бути меншою 80 відсотків суми надходжень страхового платежу
(страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення
строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь
строк дії договору (у днях), за такою формулою:
Отже, норми підпункту 3.1 пункту 3 та підпункту 3.4.1 пункту 3.4
Методики № 3104 допускають неоднозначне трактування цільового
призначення створення резерву незароблених премій та методу його
розрахунку.
Частиною сьомою статті 4 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено,
що у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого
на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і
обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу державного
нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб'єкта
господарювання.
Враховуючи наведене вище, Нацкомфінпослуг прийшла до висновку, що
порушення зазначене у пункті 3 вступної частини цього розпорядження, є
недоведеним.
4. За результатами аналізу наданих інспекційній групі Нацкомфінпослуг в
ході проведення перевірки документів Товариства, зокрема листами від
06.10.2017 № 546/1, від 10.10.2017 № 547/1 та від 12.10.2017 № 550,
встановлено таке.
Норматив достатності активів Товариства станом на 18.09.2017 має бути
не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і
забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується
відповідно до законодавства, яка становить 74 307,8 тис. грн (з урахуванням
заборгованості за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012,
№ ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012: розмір
одержаного страхового платежу за вирахуванням фактичних витрат (які,
відповідно до листа Товариства від 12.10.2017 № 550 не проводилися і
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відповідно Товариство не визнавало їх в бухгалтерському обліку) та частини
повернутого вигодонабувачу страхового платежу).
Сума прийнятних активів, з урахуванням критеріїв та вимог до якості
активів страховика, встановлених розділом ІІ Положення № 396, збільшена на
величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними
договорами страхування та/або перестрахування яка розраховується з метою
дотримання нормативу достатності активів, становить 39 086,0 тис. грн, а саме:
- грошові кошти на поточних рахунках – 4 851,2 тис. грн;
- банківські вклади (депозити) – 23 923,2 тис. грн;
- права вимоги до перестраховиків – 4 547,7 тис. грн;
- непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами
страхування та/або перестрахування – 5 763,9 тис. грн.
Отже, Товариством станом на 18.09.2017 не дотримано нормативу
достатності активів: дефіцит прийнятних активів Товариства для дотримання
нормативу достатності активів складає 35 221,8 тис. грн, що становить 47,4 %.
Норматив достатності активів Товариства станом на 05.10.2017 має бути
не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і
забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується
відповідно до законодавства, яка становить 73 921,8 тис. грн (з урахуванням
заборгованості за договорами № ВЗЕ 12-178/001 від 15.11.2012,
№ ОКІ 12-178/002 від 15.11.2012, № ВТО 12-178/003/К від 15.11.2012: розмір
одержаного страхового платежу за вирахуванням фактичних витрат (які,
відповідно до листа Товариства від 12.10.2017 № 550 не проводилися і
відповідно Товариство не визнавало їх в бухгалтерському обліку) та частини
повернутого вигодонабувачу страхового платежу).
Сума прийнятних активів, з урахуванням критеріїв та вимог до якості
активів страховика, встановлених розділом ІІ Положення № 396, збільшена на
величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними
договорами страхування та/або перестрахування яка розраховується з метою
дотримання нормативу достатності активів, становить 39 257,3 тис. грн, а саме:
- грошові кошти на поточних рахунках – 6 371,0 тис. грн;
- банківські вклади (депозити) – 23 666,4 тис. грн;
- права вимоги до перестраховиків – 4 249,4 тис. грн;
- непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами
страхування та/або перестрахування – 4 970,5 тис. грн.
Отже, Товариством станом на 05.10.2017 не дотримано нормативу
достатності активів: дефіцит прийнятних активів Товариства для дотримання
нормативу достатності активів складає 34 664,5 тис. грн, або 46,9 %.
Отже, враховуючи вищезазначене, Товариством порушено вимоги
законодавства про фінансові послуги, а саме:
абзацу другого пункту 5 Розділу I Положення про обов'язкові критерії
та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів
страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016
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№ 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2016 за
№ 417/28547 (далі – Положення № 396) відповідно до якого норматив
достатності активів має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових
та поточних зобов'язань і забезпечень (розділи II - IV пасиву балансу (Звіту про
фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28 лютого 2013 року за N 336/22868), включаючи величину страхових резервів,
що розраховується відповідно до законодавства;
пункту 7 Розділу I Положення № 396, відповідно до якого страховик
зобов'язаний на будь-яку дату дотримуватись нормативів достатності та
диверсифікованості активів;
пункту 34 Ліцензійних умов, відповідно до якого фінансова установа
зобов'язана на будь-яку дату дотримуватися 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, установлених
законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, а також
вимог законодавства щодо формування резервного капіталу та інших
обов'язкових резервів.
Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті
28, статтею 39, підпунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
частиною сьомою статті 7, абзацом першим та другим частини дев’ятої статті 7
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності», частинами п’ятнадцятою та шістнадцятою статті 19
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
підпунктами 40 та 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «Український страховий
капітал» усунути порушення законодавства про фінансові послуги, в тому числі
відповідних ліцензійних умов, зазначені в пунктах 1 та 4 констатуючої частини
цього розпорядження, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень
з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 17.04.2018.
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити
повідомлення Товариства про прийняте рішення.
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3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у
мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

І. Пашко

