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товАриство з додАтковою вlдповlдАJI ьн lстю
КЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯD

Рiчна фiнансова звiтнiсть за piK,
що закiнчився 3'l грудня 2а2О року
та 3BiT незалежного аудитора
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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
3BiT незалежного аудитора (далi - 3BiT) призначаеться для Нацiонального банку
УкраТни, учасникiв та керiвництва суб'еmа господарювання, фiнансовий звiт
якого перевiряеться,

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоТ звпностl
flyMKa

фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА 3 ДОМТКОВОЮ
ВlДПОВlМЛЬН]СТЮ кЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ> (далi - Товариство), шо

Ми провели аудит

складаеться э Балансу (3BiTy про фiнансовий стан) на 31 грудня 2а20 року, 3BiTy
про фiнансовi результати (3BiTy про сукупний дохiд), 3Biry про рух грошових
коштiв та 3BiTy про власний капiтал за piк, що закiнчився зазначеною датою, та
примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий виfflад значущих облiкових
полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
сугтевих аспектах фiнансовиЙ стан Товариства на 31 грудня 2020 року, та його
фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, tцо закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФ3) та вiдповiдае
вимогам 3акону УкраТни кПро бухгалтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaTHi> вiд 16.07л 1999 р. Ns 996-XlV щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

Основа дпя думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу

з цими стандартами викладено в роздiлi
кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiry. Ми е
не3алежними по вiдношrенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
професiЙних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого
аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, шо отриманi нами аудиторськi
дока3и е достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ
думки.
вiдповiдальнiсть згiдно

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
наЙбiльш 3начущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний
перiод. l-{i питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не
висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань, Ми визначили, що описанi ниtке
питання е ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi,
ТОВ

(М

Пi ВП УКРДiНА>, що провадргь свою дiя.iьнiсть пй бреrцом KJPA>,
Intemational, членами якоi е oKpeMi та нсзалояшi rоридичпi особи.
€

члсЕом глобаrьноi мережi JPA

л
лл

JPA

lNTERNATIoNAL

JPA UKRAINE LLC
Ukraine

тЕхнlчнl рЕзЕрви стрАховикА

Резерв нфароблених премiЙ (URR) (pr,1533 Балансу) _ 203 3о3 тис. грн.
?езерв збиткiв, що виникли, але не за!9л9цl]Еhl&]р- 1534 Балансу)* 35 897тис грн.
Uцlнка зобов'язань за договорами страхування
Технiчнi резерви, що зобов'язане формувати Товарисгво Наtдi аудиторськi процедури
вiдповiдно до законодавчо - реryляторних вимог включають:
щодо цього питання включали
Резерв незаробленuх п ремiй.
наступне:

товариство розраховуо резерв незароблених премiй (upR)
методом ,1/365 за BciMa видами страхування що здiйснюе
Товариство, що передбачено 3аконом Украiни кПро
grрахування>, Методикою
формування , облiку та розмiщення
страхових резервiв за видами с],рахування, iншими, нiж
страхування життя, вiд 17,12.2004р. М 3104 зi змiнами та
доповненнями та 3аконом Укратни ..про обов'язкове
сграхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв>l вiд 01.07.2004 р, Nэ1961-1V зi

-

тестування

процесiв страховоТ дiяльносгi;

- аналiз системи lT

та

спецiалiзованого програмного

забезпечення,

що
використовуеться Товариством

-

;

оцiнку надiйностi системи
внлрilлнього контролю за

змiнами та доповненнями.
визнання зобов'язань за договором зазвичай починаеться з дати
пiдписання, але якщо зобов'язання за контрактом починаються
пiзнiше дати пiдписання, Товариство визнае своi зобов'язання з
дати початку покриття ризикiв за договором, tцо не суперечить
вимогам М iжнародних стандартiв бухrалтерського облiку,
Резерв незароблених премiй, розрахований за вимогами
Методики формування, облiку та розмлщення страхових резервiв

здiйсненням

страховоТ

дiяльностi;

тестування системи
внррiшнього
контролю
вреryлювання збиткiв;

-

тестування

системи

внугрiшнього контролю за

за видами страхування, iнltlими, нiж страхування х<иття, вiд процедурами облiку
17.12.2ОО4р. Ne 31О4 зi змiнами та доповненнями станом на премiй;

-

31.12.2а2О р. склав 203 303 тис. грн.
Резерв збиткiв за претензiями
Резерв збumкiв, якiвuнuклu, але не заявленi,

3а

системи

внррiшнього контролю бiзнес-

страхових

тестування

внррiч.tнього

системи

контролю

резервування (формування
страхових резервiв);
- перевiрка дотримання
законодавства
щодо
страхових
формування

договорами ОСЦПВВНТ3 Товариство визнае cTpaxoBi

резерви, якi включають розрахункову BapTicTb вреryлювання ycix

претензiй, що понесенi, але не сплаченi на звiтну дату,
незалежно вiд того були вони заявленi , чи Hi - резерв збиткiв,
що виникли, але не заявленi (|BNR). L|я сфера о суб'екгивною i резервiв.
скпадною у зв'язку iз невизначенiстю, притаманною оцiнцi - визначення рiвня обачностi,
претензiй, якi ще не були заявленi Товарисгву, майбрнiх витрат використаного на звiтну дату на
вреryлювання претензiй. Тобто
сфера пiдставi наступних оплачених
вимагае використання ряду припущень, якi харакгеризуються претензiй i порiвняння його iз
значним ступенем невизначеностi оцiнки. Припущення звiтними перiодом;
визначаються Товариством наступними методами: ланцюговим - порiвняння припущень з
методом (Chain Lаddег), методом Борнхуетrера-Фергюсона та очiкуваннями на
пiдсгавi
методом лiнiйноТ комбiнацii актуарних методiв: методу iсторичного досвiду Товарисrва,
модифiкацiI ланцюгового методу та методу модифiкацii методу iснуючими тенденцiями i
БорнхуеттераФергюсона.
нашими влаGними знаннями
Оцiнка таких
за
резервlв
договорами страхового ринку,
страхування залежить вiд точностi накопиченоТ в Товариствi Ми розглянули питання, чи е
iнформацiТ на пiдсгавi минулого досвiду та очiкувань розкриття
iнформацiТ
щодо майбрнiх тенденцiй. Незначнi змiни в припущеннях, lло Товариством щодо технiчних
використовуються для оцiнки зобов'язань, а саме тих резервiв у фiнансовiй звiтностi
зобов'язань, якi вiдносяться до суми i TepMiHy майбрнiх повним та достатнiм.
претензiй, можуrь мати сrгrовий вплив на оцiнку резервiв за
договорами Gтрахування. Станом на 31J22020 р, (IBNR) 3а результатами проведених
сформовано у cyMi 7 659 тис, грн,.
аудитоDами
пооцедчD

на

чя

ТОВ к[жi пi Ей укрдНдо, щО провадитЬ свою дйльнiСь пiд бреrцоМ
International, членалди яко[ с oKpeMi та неза:rеlсri юридlлчнi особи.
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необхiдносгi
виправлень до

Оцiнка технiчних резервiв
за
договсрами
gграхування залежить вiд точностi
даних щодо обсяry, суми та
струкгури поточних та iсторичних збиткiв, так як вони часто
використовуються для формування очiкувань щодо маЙблнiх
збиткiв, Тобто, якщо данi , lло використовуються для розрахунку
страхових зобов'язань або для формування суджень
щодо
ключових припущень не е повними або точними, то
це може
мати сrгтевий вплив на оцiнку резервiв за договорами

звiтностi не виникло.

внесення
фiнансовоi

страхування.

в

результатi ycix вищевказаних факгорiв технiчнi рФерви за
договорами страхування е ключовим питанням для аудиту
Товариства,

визнАння виручки вlд

стрдховогщ

Чистiзаробленi страхОвiпремiТ (р., 2ОlО 3BiTy про фiнансовi результати (3BiT про сукупний
дохiд),
Примiтка 7

-

360 556 тис. грн.

Виручка вiд cTpaxoBoi дiяльностi 0
супевою сумою, що формуеться з

великоi кiлькостi

надходжень. .Щля обробки

несrгтевих

даних,

на

пiдgгавi яких формуеться виручка,

Товариство
бухгалтерську

використовуе

систему та
адмiнiстративнi технологii

i

покладаеться на результати iX роботи
при реесграцii та облiку зароблених
страхових премiй, вр€lхування кожного
риэику за вiдповiдними страховими
продукгами.

Найбiльш суггевi ризики викривлення

виручки можугь виникати у зв'язку

- з

з:

реестрацiею, обробкою та
передачею даних вiдносно параметрiв

наданих послуг

мiж

технiчним

обладнанням та облiковою системою;

- з коректним застосуванням тарифiв,

що

можrrь змiнюватися протягом
циклу дiТ договору сграхування

до

(додатковi угоди
договору
страхування, дострокове припинення
договору сграхування, змiна розмiру
сграховоi суми, тощо);
- зi своечасною реестрацiю
вiдповiдних змiн в системi облiку для
вiдображення у перiодi, що вiдповiдае
умовам договору з подальшим
вiдповiдними розрахунками сграхових
зобов'язань, тз
вiдображенням
вiдповiдноТ

суми виручки,

вiдноситься до перiоду звiryвання.

що

Нашi аудиторськi процедури вкпючали оцiнку
впроваджених Товариством правил та засобiв контролю в

галузi iнформацiйних систем для визначення Тх
ефеrгивностi э точки зору можливостi попередження
таlабо виявлення викривлення або втрати даних, на
пiдставi яких формуеться виручка.
Ми протестували наступнi ключовi засоби контролю
щодо систем, що формують виручку вiд договорiв
страхування,
- програмне забезпечення, що використовуеться

Товариством;
- засоби контролю за системами облiку та обробки
iнформацii;

перевiрили частоту рфервного копiювання та
здiйснили tнспекцiю серверних примiщень на предмет
наявностi належних заходiв безпеки, направлених на
эабезпечення фiзичного збереження вiдповiдноi
- ми

iнформацiТ;
- ми перевiрили, що до

систем може буrи здiйснюватися
тiльки авторизований доступ, вивчивши узгодженi заявки
на доступ на предмет вiдповiдносгi внугрiшнiм правилам
та здiйснивши вiдповiдне тесгування;
- ми перевiрили, Lцо здiйснюються лише авторизованi

програмнiзмiни;
- ми перевiрили отримання та використання операцiйною
та облiковою слркбами оброблених результатiв
виконаних на пiдставi надходжень страхових премiй, змiн
,

вiдповiдних резервiв та врахування вiдповiдноТ участi
страховика.
Ми також виконали аналiтичнi процедури з цiллю
перевiрки того, що загальний напрям iдинамiка виручки
за видами послуг (програмами страхування)
вiдповiдають вимогам реryляторноI звiтностi, розумiнню
дiяльностi Товариства i галузi в цiлому.

3а

результатами проведених аудиторами процедур
необхiдносгi внесення виправлень до фiнансовоТ звiтностi

не виникло.

(М

ТОВ
пi Ей УKPAIHA>, щО провад}rЬ свою дiяьнiСть пiд бревдом (JPAD,
Intemational, членtlми якоi е oKpoMi та незалеяшi юрlиичнi особи.
€
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lншi питання

фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВА 3
4у41,
вlдповlД/АЛьнlстЮ кЕКСПРЕс стржУВАННЯ>

ДОДАТКОВОЮ

за piK, що'Ьjкiнчився

31

грудня 2019 року, був проведений iншим аудитором, який 24 квiтня 202О
року
висловив немодифiковану думку щодо цiет окремот фiнансовот звiтностi.

lнша iнформацiя

управлiнський персонал Товариства
iнформацiю. lнша iнформацiя сlсладаеться

у

несе

вiдповiдальнiсть за

iншу

з:

3BiTy про упраВлiння, який ми отримали до дати цього звiту аудитора, але не
е фiнансОвою звiтНiстю та нашим звiтом аудитора щодо не1'.

зв'язку 3 нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомлення з lншою iнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHye суггева
невiдповiднiсть мiж lншою iнформацiею та фiнансовою эвiтнiстю або
3наннями, отриманими пiд час аудиry, або чи ця lнша iнформацiя мае"iшим"
вигляд
такоТ, що мiстить сугтеве викривлення
Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно iншоТ iнформацiТ, отриманоТ до
дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye сугтеве викривлення цiеТ
iншот iнформацiт, ми 3обов'я3анi повiдомити про цей фап, Ми не виявили таких
фаtтiв, якi необхiдно було б включити до звiry.

-

РiчниХ звiтних даних страховика станом на 31.12.2о2О року, складених
вiдповiдно до вимог, затверджених Розпорядженням ,ЩержавноТ KoMiciT з

регулювання ринкiв фiнансОвих послуг УкраТни вiд 03.02.2оо4 р. Ne39 (Порядок
Ne39) зi змiнами, затвердЖенимИ РозпоряДженням НацiональноТ KoMici'f, що
здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.09.20't8
року Ne1521 та Розпорядженням НацiональноТ KoMiciT, що эдiйснюе державне
РеГУЛЮВаННя у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 19.05.2020 року Neg25, якi
визначають наступне.
РiЧНi Звiтнi данi сlfiадаеться страховиком станом на 3,1 грудня 2О2О року для
ПОДаНня реryляторному органу Нацiональному банку УкраТни в такому складi:
1)

загальнi вiдомостi про страховика (додаток

1);

2) звiт про доходи та витрати страховика (додаток 2);
3) ЗВiТ ПРО cтpaxoBi платежiта виплати за струlсгурними пiдроздiлами страховика

(додаток 3);

4) ПОяСнЮвальна 3аписка до звiтних даних страховика (додаток 4), з урахуванням

таблиць 1 -

4;

5) рiчна фiнансова звiтнiсть.
ТОВ к!жi пl вt укрдiНА>.

щО провадитЬ свою дiя,liьнiСть пiд брендОм KJPA>, е членом глобаrъно1 мережi JРД
International, ч,jlена}rи якоi е oKpeMi та незалежпi юриличнi

особи.
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разом iз рiчною звiтнiстю до Нацiонального банку страховики подають.

1) iНфОРМаЦiЮ ЩОдо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрестестування за формою, встановленою Вимогами щодо реryлярного проведення
стрес-тестування страховиками та розкриття iнформачiТ щодо ключових ризикiв
та результатiв проведених cTpec-TecTiB, затвердженими розпорядженням
НацкОмфiнпослуг вiд 13 лютсго 2014 року No 484, зареестрованим у MiHicTepcTBi
ЮСТицiТ УкраIни 12 березня 2014 року за Ns З52125129, у паперовiй або
електроннiй формi;
2) апуарний звiт (додаток 5) у паперовiй формi

УПРавлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання рiчних
звiтних даних страховика.
НаШа дУмка щодо фiнансовоI звiтностi не поширюеться на iнформацiю щодо
РiЧНИх Звiтних даних страховика та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM
впевненостi tцодо iнформацiТ, наведеноТ в них.

У

ЗВ'ЯЗкУ

3 нацим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю

е

звiтними даними страховика та при цьому розглянrги,
ЧИ icHye Сrгтева невiдповiднiсть мiж рiчними звiтними даними страховика та
фiНанСОвою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиry, або чи
Цi Рiчнi звiтнi данi страховика мають вигляд таких, що мiстять сугтеве
ВИКРИВЛення. КОли ми ознаЙомимося з рiчними звiтними даними страховика та
ЯКЩО ми дiЙдемо до висновку, шо вони мають сугтеве викривлення, ми
зобов'язанi будемо повiдомити про цей факт.
ОЗНаЙОМИТИСЯ З рiчними

Вiдповiдальнiсть управлiнGького персо}lалу

та тих, кого

найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть

УПРаВлiнСькиЙ персонал

надiлено

несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
до МсФз та за таку систему

подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно

Внррiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для
ТОГО, ЩОб ЗабеЗпечити складання фiнансовоТ звiтностi, чlо не мiстить сугтевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ПРИ

СкJ]аданнi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе

ВiДПОвiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть
На беЗпеРервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, щс стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якlло
УПРавлiнськиЙ персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства.

(м

ТоВ
Пi Ей УкРдiнд), що цров4д}tь свою дiяльнiсть пц бреrцом (JPA),
Intemational, членами якоi е oKpeMi та незалеrrсd юрrцичЙ особи.

€ членоDt

глобатьноi мержi JPA
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вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi
НаШИМИ цiлями е отримання обfрунтованоТ впевненостi, tло фiнансова звiтнiсть
В ЦiЛОмУ не мigгить сугтевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилкиl
Та ВИПУСК ЗВiтУ аудитора, tло мiстить нашу думку. Об/рунтована впевненiсть е
ВИСОКИМ piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно

ДО МСА, ЗаВжди виявить суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
можуrь бути результатом шахрайства або помилки; вони вtsажаються сугтевими,
ЯКШО ОКРеМО абО в СУкупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вони можугь впливати
На екОномiчнi рiшення користувачiв, rло приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ
звiтностi.
ВИКОНУЮчИ аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуомо професiйне
СУдЖення та професiЙниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиry. KpiM
того, ми:

.

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ
Звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо
аУДИТОРСЬкi пРОЦедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо
аУДИТОРСькiдокази, що е достатнiми та приЙнятними для використання iX
ЯК ОСНОВИ ДЛя НашоТ думки. Ризик невиявлення супевого викривлення
ВНаСлiдОк шахраЙства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
ОСкiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрitllнього
контролю;

о

.
о

ОТРИмуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
ОбСТавинам, а не для висловлення думки щодо ефективносгi системи
внутрiшнього контролю;
Оцiнюемо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обdрунтованiсть
ОбЛiкОвих оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених
уп равлiнським персоналом;
flОхО,QИМо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
ПеРСОНаЛОм пРИпУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для

бУхгалтерського облiку та, на ocHoвi отриманих аудиторських доказiв,
РОбимо висновок, чи icHye сrrтева невизначенiсть щодо подiй або умов,
Що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства
пРОдоВжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якrло ми доходимо
ВИСНОвкУ Щодо iснування такоТ суггевоТ невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкритгiв
iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якtло TaKi розкритгя iнформацiТ е
НеНалеЖНИми, модифiкувати свою думку. Нашi висновки /рунryються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiry аудитора. BTiM
маЙбрнi подiТ або умови можуть примусити Товариство припинити свою

ТОВ (ДrО пi Ей укрдIНА>. щО провадитЬ свою дiяtънiСть пй бреrцом (JРд>, с членом глобальноi мережi JPA
Intemational, члена}rи якоi е oKpeMi та кезалехсli юрлtаичнi особи.
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дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о

та змiст фiнансовот звiтностi
включно 3 ро3критгями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова
звiтнiсть операцiТ T;l подiТ, що покладенi в основу ТТ складання, так, щоб
досягти достовiрного подання,
оцiнюемо загальне подання, cтpylýypy

ми повiдомляемо тим,

кrэго надiлено найвиш4ими повноваженнями, разом з
iншимИ питаннями iнформацiю про запланований обсяг iчас проведення аудиту
та сугтеВi аудитоРськi резуЛьтати, включаюЧи будь-якi сугтевi недолiки заходiв
внррiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемС тим, кого надiлено найвищими повновФкеннями, твердження,
що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iм
про Bci стосунки й iнrлi питання, якi б могли б обl,рунтовано вважатись такими,

що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно,
вiдповiдних застережних заходiв,

щодо

3

ПеРеЛiКУ Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
були найбiльш значуtлими пiд
ЧаС аУДИТУ фiНансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е кJ,lючовими
НаЙВИtЛИМИ пОВНоваженнями, ми визначили Ti, що

питаннямИ аудиту. МИ описуемО цi питання в наlлому звiтi аудитора KpiM
випадкiв, якlло 3аконодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
ро3криття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
ВИ3НаЧаеМО, IЛО Таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки
НеГаТИВНi наСлiдки таког0 висвiтлення можугь очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB гр}омадськосгi.

звIт щодо вимог lнших зАконодАвчих
!

нормАтивних AKTIB

3ГiДНО Вимог ст,14 3акону УкраТни кПро аудит фiнансовоТ звiтностi та
аУдитОРську дiяльнiсть> Ns 2258-Vlll вiд 21.12.2017 р. (далi - 3акон Nэ2258_Vlll),
до Аудиторського звiту наводимо наступну iнформацiю:

lНфОРмацiя про суmmеву невuзначенiсmь, яка мон<е сmавumч пiО cyMHiB
ЗOаmнiсmъ проOовlкення Оiялъносmi юрuOччноi особu, фiнансова звimнiсmь якоi
ПеРевiРяеmься, на безперервнiЙ ocHoBiy разi наявносmi mакоi'невuзначеносmi
МИ ЗвеРтаемС уваry на Примiтку 21 до фiнансовоТ звiтностi, яка зазначае, lло
фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення
беЗперервностi дiяльностi. Аудитор не виявив сутгевоТ невизначеностi,
ПОВ'ЯЗаНОТ З подiями або умовами, яка може поставити пiд значний cyMHiB
ЗДатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

lнфОРмацiя про узеоOженiсmъ Sвimу про управлiння, якuй склаОаеmься

ТОВ (Джi Пi Ва УКРДiНД,r, що провадить свою дiяьнiсть пiл бренлом кJРД>. с члено]ýl гlrобатьноi мережi JРД
Intemational, членалtи якоi е oKpeMi та нсзалежнi юрцличнi осФби.
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вiOповiанО ао законоOавсmва, з фiнансовою звimнiсmю за звimнuй перiаО; про
НаЯВНiСmЬ Суmm€вuх вuкрuвлень у звimi про управлiння mа iX харакmер

грунтуючись на ре3ультатах проведенот в ходi аудиry роботи з урахуванням
сформованих в процесi аудиту знань i розумiння дiяльностi Товариства та умов
ЙОГО РОбОти 3BiT про управлiння складено у вiдповiдностiдо 3акону УкраТни uПро
бУХГаЛТеРСькиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> та iнших застосовних
ЗаКОНОДаВЧИХ i нОрмативних alтiB, а наведена в ньому iнформацiя узгоджуеться
з фiнансовою звiтнiстю.
НаЙМенування ореану, якчЙ прuзначuв су6'екmа ayOumopcbKoi' Оiяльносmi на
п ровеOен ня обов'язковоео ау0 u mу

Керiвник ТОВАРИСТВА 3 ДОДАТКОВОЮ ВlДповlдА.пьнlстю кЕкспрЕс
СТРАХУВАННЯD Щучьева Т.А. (наказ Ng 1ol1t21 вiд 16 березня 2021 р. про
результати проведення тендеру).

Даmа пРШначення суб'екmа ayaumopcbKoi' 1iяльносmi mа заеальна mрuвалiсmь
вuкон ання ayOu mорськоео завOання

flоговiр про проведення аудиту (аудиторськоТ перевiрки) A-ESN/17.03,202,1 вiд
17.03.2021 р. Тривалiсть виконання аудиторського завдання становить один
фiнансовий piK, що закiнчився 31 грудня 202а року.
lнформацiя щоOа ayaumopcbKux оцiнок
Пiд час проведення цього завдання з обов'язкового аудиту, ми не виявили iнших
питань стосовно аудиторських оцiнок, oKpiM тих, що зазначенi у роздiлi кКлючовi
ПИТаННя аУдиту) цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаемо за доцiльне
розкрити вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 3акону 2258,

ПаЯСнення щоdо резульmаmuвносmi ayOumy в часmuнi вuявлення порушенъ,
зокрема, пов'язанuх iз шахрайсmвом

В результатi перевiрки системи внугрiшнього контролю, проведеноТ для цiлей
аУдиту фiнансовоТ звiтностi Товариства, нами не виявлено сугтевих недолiкiв у
СиСтемi внутрiшнього контролю Товариства, якi могли б негативно вплинrrи на
МОх<лtивiсть Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати
У Звiтностi бухгалтерськiта iншi фiнансовiданi, складати фiнансову звiтнiсть, яка
Не МiСтить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки,
невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам.

Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику
шахраЙства, 3окрема шляхом тесryвання. Ми не отримали доказiв обставин, якi
можугь свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства мigгить
сугтеве викривлення внаслiдок шахрайства
Однак, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить
ТОВ (Джi Пi Ей УКРДiНД>l" що провадrrть свою дiя.lьнiсть пiд брендом dРДDlntemational, членaL\Iи якоi е oKpeMi та незалелсri юрrцичнi

особи.

е членоýt
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саме на управлiнському персоналi Товариства, який не повинен покладатися на
проведення аудиту для уникнення свотх обов'язкiв, так як шахрайство може
включати 3мову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
нехтування 3аходами внугрiшнього контролю, якi внаслliдок властивих для
аудиту обмежень можугь буги не виявленi. Властивi аудиry обмежеiня
викладено у параграфi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> цього 3Biry незалежного аудитора.
пiOmверO>кення mоао, шо ауоumорсъкuй звim узеоох<енuй
Оля ayau mарськоео комimеmу

з

Оооаmковuм звimом

Ми

пiдтверджуемо, що наш 3BiT незалежного аудитора узгоджуеться з
ýодатковим звiтом для Наглядовоi Р8ди, яка виконуъ фуiкцiю аудиiорського
KoMiTeTy,

про ненаОання послуе, забороненuх законоОавсmвом, i про
незалежнiсmЬ ключовоео парmнера з ауОumу mа суб'екmа ayOumopcbKoi,
Тверах<ення

diялъносmi Bid юрudччноi'особч прч провеОеннi ауdumу

нами не надавались Товариству послуги, забороненi законодавством, як це
передбачено статтею б та 27 3акону Укратни <про аудит фiнансовот звiтностi та
аудиторську дiяльнiстьD.
твердження про нашу не3алежнiсть по вiдношенню до Товариства, у тому числi
lfiючовогО партнера 3 аудиту фiнансовоТ звiтностi, викладена у параграфi
коснова для думки) та кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит бiнанiовоТ
звiтностi> цього 3BiTy незалежного аудитора.
lнфармацiя про iншi HaaaHi ауOumором або суб'екmом ауоumорськоi'оiялъносmi
юрuOuчнiй особi або конmролъованuлп нею суб'екmам еоспооарювання послуеu,
KpiM послуе 3 обов'я3ковоео ayOumy, шо не рфкрumа у звimi про
управлiння-або
у фiнансовiй звimносmi

МИ не надавалИ ТоварисгвУ абО контрольованим Товариством суб'епам
господарювання, жодних iнших послуг, включаючи неаудиторськi послуги.

пояснення tцаOо обсяеу ауёumу mа власmuвuх Оля ayoumy обме>кень
ОПИС ОбСЯгУ аудиту викладений у параграфi

кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит

фiнансовоТ звiтноgгi> цього 3Biry незалежного аудитора.

ЧеРеЗ властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями
системИ внррiшнього контРолю icHye неминучий ризик того, що деякi сугтевi
викривлення можна не виявити, HaBiTb якщо аудит належно спланований i
виконаний вiдповiдно до МСА.
lНша iнформацiя, яка lлонайменше мае наводитися в Аудиторському звiтi за
РеЗУЛЬТаТаМи Обов'язкового аудиry згiдно 3акону Ne2258-Vll|, наведена в iнших
ТОВ (Джl пi ви укрдiНА>.

щО провадитъ свою дiяпьнiсть rrц брсвдом ((JРд).
International, членами якоi е oKpeMi та незалехшi юридичнi

особи.

€

членом глоба,rьноi мережi JPA
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параграфах цього Звiry незалежного аудитора.

lнфоDмацii tцоOо Qоmрuмання Товарuсmвом полохсенъ законоdавчuх mа
нормаmчвнuх акmiв

Щаdа

формування (змiнч) сmаmуmноео (склаОеноео/пайовоео) капimалу
а р юван н я

су6'екm а еоспо0

ФормуваннЯ СтаryтногО капiталУ проведенО з дотриманням вимог 3акону
УкраТни кПро страхування) та 3акону УкраТни uПро акцiонернi товариства>

Сформований

статугний капiтал товАриствА

з

додАтkовою

ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ (ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ) на дату проведення аудиту
вiдповiдае вимогам статей 2, 30 3акону УкраТни "Про страхуванiя" а

урахуванням нормативних вимог реryляторних органiв.

Статрний капiтал Товариства розмiром 44 500 тис. грн. станом на 31 j2.2о2о
року сфОрмованиЙ у повFlому обсязi у встановленi законодавством термiни,
вiдповiдае Статру, який зареестрований належним чином,

для

створення 3ареесгрованого статлного капiталу акцiонерами не
використовувались Bekcelli, кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу,

бюджетнi кошти та нематерiальнi активи. Несплачений або вилучений капiтал
СТаНОМ На 31J2.2020 року вiдсугнiй, Формування статутного здiйснено
вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни.

ОбОв'язковtlх крumерiiв i HapMamuBiB Оосmаmносmi капimалу mа
ПЛаmОСПРОМФКНОСmi, лiквiOносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа
PuguKoBocmi ОПеРафЙ dоDеркання iншuх показнuкiв i вuмое, шо обмех<уюmь
рuзuкч за операцiямч з фiнансовuмч акmuвамu

ЩОаО

ТОВАРИСТВО 3

ДОДАТКОВОЮ ВlДПОВlДАJlЬНlСТЮ (ЕКСПРЕС

СТРАХУВАННЯ) станом на

31 .12,2О2О р. виконала вимоги Положення про
нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдностi, прибрковостi, якостi активiв та ризикованостi операцiй страховика,
3аТВеРдженого розпорядженням НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне
РеГУЛЮваНня у сферi ринкiв фiнансових послуг Ns 850 вiд 07.06,2018р. та
3ареесгрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 06.07.2018 р. за Ns 7821322з4

ОбОВ'ЯЗКОвi критерiТ

(далi

-

i

Положення).

всmановленuх фiнансовuх HopwamuBiB mа засmосованltх захоОiв вплuву
dО фiнансовоi'ерупu, у разi вхоOження суб'екmа еоспоОарювання Оо mакоi ерупч
ЩОOО

Станом на 31j22020 року ТоВАРИстВо з

ДоДАТКоВоЮ
ВlДпоВlДАлЬНlсТЮ кЕКСПРЕс стРАхУВдННяD не е членом небанкiвськоТ

фiнансовоТ групи.

ЩОOО 1оmрuмання заборо,нч залучення фiнансовuх акmuвв еО фiзччнuх осiб iз
зобав'язанням щоdо насmr[пноео iX повернення
ТОВ (Джi ш Bli укрдiНдп.

щО провадитЬ св,сю дiяльнiСть пiд бреrцОм сJРд>,
International, членаillи якоi е oKpeMi та незацежшi юрrцичнi

особи.

€

членоN, глоба,,rьноi мережi JРД
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товариство не залучало фiнансових активiв вiд
фiзичних осiб, okpiц коштiв
страхових платежiв за договорами сграхуван ня.

IцоOо 1опусmuмосmi сумiщення okpenux еоспооарськuх операцiй,

проваOження якltх суб'екm оmрuмав лiцензiю

на

Товариство доiр""уarо"" обмежень щодо сумiщення провадження видiв
господарськоТ дiяльностi, установлених пунктом 37 ЛiцензiЙних'умов Ns 91з.
ТоварисгвО надае виключнО послуги з страхування вiдповiдно
io оrр""аr""

лiцензiй.

наOання фiнансовuх послуе на пiосmавi dаеовору
у вiоповiонасmi dо
законоOаВсmва mа внуmРiшнiХ правuл наОання фiнанЬовuх послуе суб'екmом
еоспоOарювання

Товариство дотримуеться затверджених внррiшнiх правил надання вiдповiдних
страхових послуг, якi вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам статгi
7_3акону Про фiнансовi послlуги та реryлювання
ринкiв фiнансових послуг, статей
10, 15, 'l8 3акону УкраТни к Про захист прав споживачiв>, та
укладае договори з
надання сграхових послуг викпючно вiдповiдно до таких правил.
договорах,
що укладаються Товариством про надання страхових послуг обов'язково е
посилання на вiдловiдно зареестрованi Правила страхування,
рамках
розроблених внугрiщнiх документiв Товариства скпадено реестр документiв, що
регламентуе процес укладення договору страхування, договору-доручення та
системати3овано типовi форми договорiв за вiдповiдними страховими
продуктами Товариства.

В

В

розмiщення iнформацi'i на власному ве6-сайmi (веб-сmорiнцi) mа забезпечення
ii'акmуальносmi

Товариство

надае клiенry

(споживачу) iнформацiю вiдповiдно

до

cTaTTi 12

3акону Про фiнансовi послуги, а також розмiщуе iнформацiю, визначену
частиною першою cTalTi '12 зазначеного закону, на власному веб-сайтi (вебсторiнцi) httрý.l/www.ехргеs;s-iпsurапсе,соm,uа/ та забезпечуе

iT

апуальнiсть.

ТОВаРИСГВО РО3кривае iнформацiю вiдповiдно до вимог частин четвертоТ, п'ятоi
cTaTTi 121 3акону про фiнансовi послуги, зокрема шляхом розмiщення iT на

власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) httрs:llwцдry.ецlrеss-rrlsuгапсе.соm.цаl

товариство

розмirлуе

внугрiшнi правила надання фiнансових посrlуг на
ВЛаСНОМУ Веб-СаЙТi (веб-сторiнцi) httрs,l/ww_w,ехргеss-iпsuгапсе.соm.uа/ не
пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними чинностi iз
зазначенням такоТ дати.

ТОваРиство дотримуеться вимог статгi 10 3акону УкраТни <Про фiнансовi
послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг>, послуги щодо
ТОВ Kflzci пi Ей укрдiНАо,

щО провадитЬ свою дiя.lьнiСть пiд бреrиОм <JРд>, е члеЕоIlr глобапьноi мережi JPA
Intemational, членами якоi е oKpeMi та неза.qежнi юрrцичнi особи.
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У ТовариСтва на даниЙ час вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли, iнформацiю про якi
необхiднО вноситИ до единОго державного реестру юридичних осiб,
фiзЙчних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань та до ,щержавного реестру
фiнансових установ,
ЩоOО внуmflшНъоео конmролЮ mа внуmрiшнъоео ayaumy

Вiдповiдно

до вимог

cTaTTi 15-1 3акону УкраТни кПро фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), Порядку проведення
внррiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах, затвердженого
розпорядженням Нацiональнот koMiciT, що здiйснюе державне регулювання у

сферi ринкiв фiнансових послуг Ns 1772 вiд 05 червня 2oi4 року ,i
3ареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 30 липня 2о14 року за Ne
885/25662, з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо проведення
внррiшнього аудиту фiнансових установ, затверджених розпорядженням

[ержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни Ns 4660 вiд27
вересня 2005 року та iнших нормативно-правових aKTiB, Радою Товариства

створено Службу внугрiшнього аудиту товАриствА 3 додАтковою
вlдповlдАльнlстЮ кЕКСПРЕС стрАхуВАННя), затверджено Положення
про Службу внррiшнього аудиту. Рiшенням Ради Товариства вiд 10.01 .2о12
року (протокол Ns10/0,1/2012-1 вiд 18.05.2015р. Протягом звiтного перiоду 2о2о
року внrгрiшнiм аудитором у дiяльностi Товариства сугтевих недолiкiв та

порушенЬ не виявлено. При проведеннi аудиту фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK
булИ розглянrri полiтиКи та прОцедурИ у систеМах бухгалтерського облiку,
внугрiшньоrо контролю якi стосуються тверджень
фiнансових звiтах.
Аудиторами, в ходi аудиторськоТ перевiрки, не виявлено ризикiв сrгтевого
викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСД
240 кВiдповiДальнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудитi
фi нансовоТ звiтностi >,

у

щоdо облiковоi, mа реесmруючоi, сuсmемч (проерамне забезпечення

mа
спецiальНе mехнiчне облаOнання), якi переОбачаюmь веОення облiку операцiй з
наOання фiнансавuх послуе спФкuвачам mа поdання звimносmi dо
рееуляmорноео ореану

товариство використовуе бухгалтерську систему облiку та адмiнiстративно операцiйнi технологiт , шо охоплюють Bci бiзнес-процеси Товариства тому числi
програмне забезпечення 1 С,
(М

пi в* укрдiНА>, що провадить свtrю дiялънiсть пiд бреrцом (JPAD,
Intemational, члgнами якоi е oKpeMi та везале:rоri юрцдичй
ТОВ

особи.

е

членом глобагьноi MeplKi JРД
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Товариство скпадае зBiTHicTb, встановлену законодавством УкраТни, вiдповiдно
до вимOг Нацiонального банку i подае iT Нацiональному банку:
1) у виглядi файлiв з показникам звiтностi вiдповiдно до Реестру показникiв
звiтностi учасникiв ринку небанкiвських фiнансових послуг, розмiщеного на
сторiнцi офiцiйного lHTepHeT -представництва Нацiонального банку УкраТни в
роздiлi "статистика/органiзацiя статистичнот звiтностi/реестр показникiв
звiтностi учасникiв ринку небанкiвських фiнансових послуг" (далi - Реесгр
показникiв), У форматi XML череЗ вебпортал Нацiонального банку
(https://poгtal.bank,gov.ua) (далi Вебпортал) з використанням програмного
забезпечення для подання звiтностi до контролюючих органiв та обмiну

юридично значущими первинними документами

електронному виглядi <M.E.DocD.

мiж

контрагентами в

;

2) у виглядi елеrтронних документiв у форматi Wогd, Excel на поштову скриньку
zvit@bank.gov.ua - за звiтами, подання яких на звiтну дату не описано у формаii

XML.

ФормуваннЯ СтатутногО капiталУ проведенО з дотриманням вимог 3акону
УкраТни кПро страхування> та 3акону УкраТни кПро акцiонернi товариства>

Сформований статугний капiтал ТоВАРИстВА 3 ДомткоВоЮ
ВlДпоВlДАлЬНlсТЮ (ЕКсПРЕс сТРжУВАННЯD на дату проведення аудиту
вiдповiдае вимогам статей 2, з0 3акону УкраТни "Про страхуванЙя" а

урахуванням нормативних вимог реryляторних органiв.

Статрний капiтал Товариства розмiром 44 500 тис, грн. станом на 31 .12.2о2о
РОКУ СфОРМОВаниЙ у повному обсязi у встановленi законодавством термiни,
вiдповiдае Статугу, який зареестрований належним чином.

СТаТРНИЙ капiтал Товариства змiнювався. .Щинамiка формування статугного
капiталу та змiни учасникiв наведенi нижче
ПРОТЯГОм 2020

року була змiна власникiв, в наслiдок продажу фiзичними
ОСОбами Васадзе Тарiелом Шакровичем та Васадзе Нiною Тарiелiвною своТх
ЧаСТОк в Статутному капiталi Товариства, згiдно Протоколу Рiшення учасника
тоВдРИсТВд 3 ДоДАтКоВоЮ ВlДпоВlДАлЬНlстЮ кЕКСПРЕС
СТРАХУВАННЯD вiд 30.03.2020 року Серiя УАК Ng 040832
Частки в статrгному капiталiстаном на 31 .12,2019 року представленi насгупним
чином:
Учаснuк

3ааальнчй розмiр
вклаOiв, шо вuзначенi

Публiчне акцiонерне

4з610-0

ТОВ кftлО пi вt укрдiНА>,

щО провад}rЬ свою дiяльнiСть пiд

International, членами якоi е otgeMi та нвалехtлi

юрlиичнi

брrцом (JPAD,

особи.

€

Часmка у
сmаmуmному
капimалi, /о
98

члеЕом гпобальноi мережi JРД

14

л
лл

JpA UKRAINE

JPA

LLC:

Ukraine

lNTERNATioNAL

mовар чсmво к YKpai'HcbKa
авmомобiльна корп ора цiя ll

ВасаOзе Тарiел Шакровuэ
ВасаOзе HiHa Тарiелiвна

всъого

445,0
445,0
lИ 500,0

1

1

100

ЧасткИ в статугнОму капiтаЛiстаноМ на 3'| .12,2О2О року представленi насryпним
чином:

Yчаснuк

1рuваmне акфонерне
поварчсmво в YKpai'HcbKa
rc mом обiл ьн а ксрп oD а фя >

'ов кукрдвтолlзингу
гов крчбilк двтол

3аеальнuй розмiр
вклаOiв, шо вuзначенi
сmаmуmом (mчс. ерн.
44 411,0

Часmка у
2mаmуmному
капimалi, %o
99.8

44,5
44,5
500,0

0,1
0,1

ц

всъого

100

Розкрummя 0>керел похоOження склаОовuх часmlлн власноео капimалу
(капimал у 0аофнках, BHec,KtJ 0о 0оОаmковоео капimалу)

ФОРМУВання складових частин власного капiталу станом на 31.12.2о2о р.
ВiДПОВiДае Вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi, облiковоТ
ПОЛiТИКи ТОвариства та 3акону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та
фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHi>.

сmрахvвання

НаДання Страховиком послуг з обов'язкового страхування

здiйснюеться

ВИкЛЮЧНо за умови дотримання визначених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни Порядку
Ns 402, Порядку Ne 733, Порядку Ns 944, Порядку Ng 1535 (676), Порядку Ns 1788,
ПОРЯдкУ Ns g53, Порядку Ne 1033, Порядку N9 358, Порядку Ne 624, якtцо iнше не

визначено законом

ВuПЛОЧеНuх 36umкiв (аля сmраховuка, якuй зOiйснюе BuOu сmрахування iншi, нiж

СmРdхvвання lкчmmя.l або резервч належнuх вuплаm сmраховuх
сmраховuка. якuй заiйснюе сmрахування х<ummя|.

сум

(0ля

ВиСновком акгуарiя lBaHbKo Юрiя Олександровича, (свiдоцтво Нацкомфiнпослуг
на право заЙматися актуарними розрахунками та пiдтверджувати ix N9 01-017 вiд

19.1'1.2015

р)

щодо адекватностi страхових зобов'язань ТОВАРИСТВА 3

ТоВ кftк пi B;i Укрдiнд>_ що провадить

cB,cKl

дiяльнiсть пir брендом кJРд>.

Intemational, членами якоi е oKpeMi та незалежжi юриллrчнi

особи.

€ члсноNl глоба.тьноi

мережi JPA
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л
лл

Jr=lA

lNTERNATioNAL

JPA UKRA|NE LLC
Ukrаiпе

ДоДАТкоВоЮ ВlдПовlДдлЬНIсТЮ кЕКСПРЕс стРдХУВдННяD станом на
31.12.2020 р. пiдтвердЖено вiдповiднiсть та повноту
формування страхових
резервiв Товариства. Пiдтверджуеться адекватнiсть зобоЁ'"Ьаrr, що передбачае
достатнiСть ви3наНих страхОвих зобов'язань для здiйснення майбугнiх стрiхових

виплат за укладеними договорами страryвання, та витрат, пов'язаних 3
виконанням таких договорiв. Розмiр сформованих
резервiв достатнiй для

виконання зобов'язань.

Товариство мае лiцензiю

на

обов'язкове страхування цивiльноТ-правовоТ

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних зЬсобiв (серiя АВ Ne Ьэаzsо1
та е асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро УкраТни.

товариство формуе та веде облiк fiрахового резерву збиткiв, якi виникли, але
не заявленi, та страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому
порядку у вiдповiдностi до вимог 3акону Укратни <про обов'язкове 61рахування
цивiльно-правовот вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв>,
ТовариствО забезпечуе моlсlивiсть опрацювання претензiй (врегулювання
страховиХ випадкiв) на всiЙ територiТ Украiни, а саме забезпечуе прийняття та
облiк повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод - цiлодобово за
номером безоплатнот багатоканальнот телефоннот лiнiт страховика про ix
учасникiв та обставини з метою фiксацiт повiдомлення i надання учасникам
дорожньо-транспортних пригод iнформацiт про порядок уреryлювання збиткiв та
вжиття страховиком необхiдних заходiв.
щоOо 1оmрuмання Товарuсmвом вuмое 3акону ykpai'Hu <про запобiеання mа
проmu)iЮ лееалiзацii (вiOмuванню) doxodl'B, оаержанuх злочuннuм шляхом,
фiнансуванню mерорulму mа фiнансуванню розповсюо>кення зброi масовоео

знчщення))

товарисгвом враховано та внесено вiдповiднi змiни до внррiшнiх нормативних
документiв сгосовно органiзацiт системи внррiшнього фiнансового монiторинry
У вiдповiдностi до змiн, внесених 3аконом Ne 524-1X вiд 04.0з.2о20 та
Постановою Нацiонального банку УкраТни вiд 28,07.2о2о Ng107.

OcHoBHi BiOoMocmi про ayOumopcblry фiрму
Найменування
Код за еДРПОУ

ТОВ (Джi пi Ей УKPAiHA>,

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кflжi Пi Ей УКРАIНА)
2,1994619

щО првадrЬ свою дiя;ьпiСть пiд бреrцОм (JPAD, е чле}lом глобаъноi мережr JРД
Intemational, членалци якоi е okpeMi та незацеrrсri юрr,rличнi

осюбп.

1б

л
лл

JPA UKRAiNE LLC

JtэA

Ukraine

lNTERNAT|oNAL

суб'екriв

<Джi Пi Ей YKPAIHAD включене до Peecipi
аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi (роздiлу
<<Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi>r, роздiлу <<Суб'екrи
аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi>> та роздiлу
<<Суб'екги аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi
пiдприемств, шо становлять суспiльний iHTepecu) пlд
номером 1988.

Iнформацiя про аудиторiв,
lло
брали
в
участь
аудиторськiй перевiрцi

Слугiна С,А., номер реестрацiТ аудитора у PeecTpi
аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоТ дiяльностi 100022

Мiсцезнаходження

02107, м. КиТв, вул. Вишнякiвська, 13, офiс

Фактична адреса

04107, УкраТна, м. КиТв, вул. Татарська, 7, оф.8

ТОВ
Данi про включення
Реестру аудиторiв

до

та
аудиторськоТ
дiяльностi (далi - Реестр)

1

OcHoBHi BiOoMocmi про умовч ёоеовору
.Щата та номер

договору

,Щата початку та

flоговiр A-ESN/1 7.03,2021 вiд 1 7,03,202'l року

дата закiнчення аудиту

Ключовчм парmнероплt завОання

Початок

-

17,О3,2021 року
3акiнчення - 23,04.2021 року

з

якоео е цей зыm

ауOumу,

незалФкноео ауOчmара, е Слуеiна Свimлана

}. $\ Ей ,ffp

Партнер
"|]жi пi Ей yKPAIHA"

тов

Номер реестрацiТ аудитора у Реесгрi

аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоТ
100022

дi

Свiтлана Адольфiвна
яльностi

lдёвтифiкацi йний

23> квiтня 2021 року

м. КиiЪ, YKpaiha

ТОВ (Джi Пi Ей YKPAIHA). що провадить свою дiяльнiсть пiд брелцом dPAD,
Intemational, членами якоi е oKpeMi та нвалоrшi юрrцичнi особи.
€

чле!lом глоба.rьноi мерсжi JPA

|1

