


Страхування інвестицій 569562 14.02.2011 

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих 

гарантій 569559 14.02.2011 

Страхування медичних витрат 569566 14.02.2011 

Страхування повітряного транспорту 284490 29.04.2014 

Страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника) 569555 14.02.2011 

Страхування відповідальності власників повітряного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 284492 29.04.2014 

Страхування фінансових ризиків 569572 14.02.2011 

Страхування сільськогосподарської продукції 284491 29.04.2014 

Авіаційне страхування цивільної авіації 569551 14.02.2011 

Страхування відповідальності власників собак (за 

переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів 

України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім 

особам Розпорядження № 511 11.04.2018 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

Державного бюджету України) та сільської пожежної 

охорони і членів добровільних пожежних дружин 

(команд) 569571 14.02.2011 

Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті 569569 14.02.2011 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру 569573 14.02.2011 

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 198728 11.04.2013 

Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з 

підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, 

запуском та експлуатацією її у космічному просторі 198727 24.05.2013 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 569553 14.02.2011 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування 594091 19.10.2011 

Страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного нотаріуса 284493 29.04.2014 

 

         

 



  ПрАТ СК „Теком” має наступні відокремлені підрозділи:   

- Філія «Київська» ПрАТ СК «Теком» у м. Києві; 

- Дніпропетровська регіональна дирекція ПрАТ СК «Теком»; 

- Харківська регіональна дирекція ПрАТ СК «Теком»; 

- Хмельницька регіональна дирекція  ПрАТ СК «Теком»; 

- Центр обслуговування клієнтів № 1 Приватного акціонерного товариства страхової компанії 

«Теком». 

 

 

         За  2018 рік   надійшло  87408,4  тис. грн. страхових  внесків. 

у порівнянні з аналогічним періодом  2017  року та по видам страхування вони складають: 

№п/п  Класиф.                                                                                                   12 місяців    12 місяців    Ріст +/-  

             видів                                                                                                         2017 р.        2018р.                     

                                                                                                                              тис. грн.    тис. грн.                                

1.    2.      Страхування від нещасних випадків                                          237,9           505,4        +2,1 

2.    3.       Медичне страхування (безперервне страхування 

                            здоров'я)                                                                                   44716,2       17315,8      -2,6 

3.    4.       Страхування  здоров’я  на випадок  хвороби                               -                   -                - 

4.    5.       Страхування залізничного транспорту                                      434,8          1284,1       +3,0 

5.    6.       Страхування  наземного  транспорту                                       27913,1       33165,0      +1,2  

6.    7.       Страхування повітряного транспорту                                      1898,6         2791,1       + 1,5 

7.    8.       Страхування водного транспорту                                             1367,2         1541,1        +1,1 

8.    9.       Страхування вантажів та багажу                                              1288,5        1569,7         +1,2 

9.   10.      Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних  

                          явищ                                                                                             25,0            127,3          +5,1   

10.   11.      Страхування майна, у тому разі:                                              21869,9       25155,6       +1,1 

10.1                 - застава                                                                                        11034,8      13507,7       +1,2   

10.2                 - оренда                                                                                         1122,8        1748,6       +1,6 

10.3                 -  будівельно-монтажні ризики                                                    -                817,8        +817,8 

11.      12.       Страхування цивільної відповідальності власників наземного     

                             транспорту (включаючи відповідальність перевізника)       174,7          133,1          -1,3 

12.     13.      Страхування відповідальності власників повітряного транспорту  7,2          319,4         +44,4 

13.     14.      Страхування відповідальності власників  водного транспорту      231,8           130,0         -1,8 

14.     15.      Страхування відповідальності перед третіми особами                  183,4           129,3         -1,4 

15.     18.      Страхування фінансових ризиків                                                     494,9           451,2          -1,1 

16.     21.      Страхування медичних витрат                                                         630,4           750,3         +1,1 

17.     22.      Страхування сільськогосподарської продукції                                 68,3           75,4           +1,1 

      Обов’язкове страхування: 

18.      3.       Особисте страхування працівників відомчої і сільської пожежної   

                            охорони                                                                                          32,7           5,2            -6,3   

19.      6.       Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті          275,8         30,2           -9,1       

20.      7.       Авіаційне страхування цивільної авіації                                          1256,0       305,8          -4,1   

21.     14.      Страхування цивільної відповідальності   суб’єктів господарювання  

                           на об’єктах підвищеної  небезпеки                                               37,1          29,3             -1,3 

22.     24.     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                                                                      -              -              - 

23.      26.     Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних  

                         вантажів                                                                                             35,7          30,2            -1,2 

24.      28.    Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід,  

                         визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може  

                        бути заподіяна третім особам                                                             -               0,1              +0,1 

25.       35.     Страхування  предмета  іпотеки                                                    1303,6       1298,0         -1,0 

26.       45.     Страхування   цивільно-правової   відповідальності   приватного   

                         нотаріуса                                                                                        162,2        265,8           + 1,6 

                              

                                Разом:                                                                                 104645,0      87408,4         -1,1 

 



      Страхова компанія «Теком» продовжує активно розвивати операції  на ринку послуг з добровільних 

видів страхування :  наземного транспорту , оренди , майна , вантажів, повітряної авіації , медичного 

страхування.  Приорітетним  є майнове страхування.  Усі  види  страхування  є прибутковими. 

 

            У випадку, коли страхові суми по застрахованим об’єктам перевищують допустиме власне 

отримання страховика,  ПрАТ  СК “Теком” здійснює  перестрахування  таких ризиків у відповідності з  

діючим законодавством України .              

                    

                    У 2018 році   ПрАТ СК «Теком» здійснювала  формування та розміщення  страхових  резервів 

згідно  з  Розпорядженням ДКРРФПУ № 3104 від 17.12.2004р. (зі змінами до нього), Розпорядженням 

ДКРРФПУ № 396 від 23.02.2016 р., та до вимог Розпорядження № 850 від 07.06.2018р. «Про затвердження 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу  та платоспроможності , ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика». З дати вступу в дію Положення (з 

03.08.2018року). Страхові резерви та частки перестраховиків у страхових резервах  формувались   методом 

¼.  Частка  нарахування від отриманих страхових платежів  до страхових резервів складає  100 %  . Також 

Товариство формує резерви заявлених, але не сплачених збитків. 

                 Товариством проводиться інвестиційна політика системи управління ризиками з цілю 

дотримання нових встановлених критеріїв та усунення виникнення фінансових та операційних ризиків.  

Грошові  кошти  розміщені  на  депозитних та поточних  рахунках  у  банках,  які  отримали  рейтинг  у  

рейтинговому агентстві відповідно до Національної рейтингової шкали  згідно з Постановою  від 

26.04.2017 року № 665 . Це такі банки: 

2. Акціонерний Банк  «Південний»,                 рейтинг  uaAA/стабільний   

3. ПАТ «Державний ощадний банк України» , рейтинг uaАА/стабільний            

4. ПАТ «Укрексімбанк»,                                   рейтинг uaАА/стабільний             

5. ПАТ «Укргазбанк»                                        рейтинг uaAA+                              

       Інша частина грошових коштів розміщена в ЦП наступних емітентів:  

1. Акціонерний банк «Південний»                    2 рівень лістингу ПФТС . 

 

 Процес організації та здійснення  діяльності Товариства на ринку надання страхових послуг 

впливають на формування фінансових ресурсів. Основою таких фінансових ресурсів є доходи 

Товариства, а саме: 

• доходи від основної, тобто страхової діяльності (всі надходження на користь страховика, 

пов’язані з проведенням страхування і перестрахування), а саме: страхові премії за договорами 

страхування і перестраховування; комісійні винагороди за передання ризиків у перестрахування; 

частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками; повернені суми 

технічних резервів (резервів незароблених премій) та  інших, ніж резерв незароблених премій 

(резерв збитків). Це доходи  від звичайної операційної діяльності. 

• доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, тобто пов’язані з інвестуванням і 

розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових резервів) Ці доходи є 

похідними від первинних доходів Товариства (страхових премій). Збираючи страхові премії, 

нагромаджуючи доходи від страхової діяльності, Товариство має змогу протягом певного періоду 

розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників, інвестувати їх у різноманітні сфери.  

Інвестування коштів страхових резервів жорстко регламентується. Регламентування пов’язане з 



тим, що ці кошти не є власністю страховика, тому розпоряджатись ними він повинен особливо 

обережно. Обсяг цих коштів відповідає обсягу страхових зобов’язань Товариства. Щоб у будь-

який момент мати змогу виконати свої зобов’язання перед страхувальниками, страховик повинен 

тримати кошти страхових резервів у диверсифікованих, прибуткових, якісних активах які 

характеризуються достатньо високим рівнем ліквідності. 

• інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інвестиційних доходів, але 

часом з’являються  у Товариства у процесі його звичайної господарської діяльності і 

надзвичайних подій (доходи від здавання майна в оренду; доходи у вигляді позитивного 

результату перерахунку іноземної валюти порівняно з її балансовою вартістю на кінець звітного 

періоду; доходи від продажу основних фондів і нематеріальних активів; доходи від врегулювання 

безнадійної заборгованості; доходи від реалізації прав регресної вимоги Товариства як страховика 

до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяний збиток та інші доходи). 

Аналітичні данні по вищевказаним доходам Товариства знаходять відображення у фінансовій 

звітності, яка є основним документом що характеризує фінансові можливості та стійкість 

Товариства як страховика. 

Аналіз  платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості 

Товариство згідно норм ст. 30 Закону України «Про страхування»  № 85/96-ВР від 07.03.1996 

р. (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон) відповідно до обсягів страхової діяльності 

зобов’язаний підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-

активи). Визначення належного рівня платоспроможності  полягає у  порівнянні двох показників: 

фактичного запасу платоспроможності (ФЗП)  і нормативного запасу платоспроможності (НЗП).  

                                                                                                                          Таблиця №1 

 № Зміст розрахунку: 2018 
1  А   Загальна сума активів (Ф1: стр 1300) 297 905 

2  НА  Сума нематеріальних активів (Ф1: стр1000) 431 

3  З    Загальна сума забов’язань (Ф1: стр.  1595 + 1695) 85 602 

4 Фактичний запас платоспроможності (Нетто- активи)  ФЗП  =   А − 

 НА −  З 

211 872 

5 Нормативний запас платоспроможності (НЗП) дорівнює більшій з 

визначених величин : 

14 278 

6  Перша величина НЗП (визначений на базі страхових платежів згідно 

вимогам ст.30 Закону) 

14 278 

7  Друга величина НЗП (визначений на базі страхових виплат  згідно 

вимогам ст.30 Закону) 

9 680 

8 Рівень платоспроможності (ФЗП) > (НЗП) 197 594 

 

Згідно  Закону на будь яку дату ФЗП  повинен перевищувати НЗП. Умова  перевищення 

ФЗП над НЗП виконана: ФЗП > НЗП на 197 594 тис. грн.  Активи більші ніж прийняті 

зобов’язання, це свідчить про достатній рівень платоспроможності. що э фінансовим потенціалом. 

У Товариства в  наявності сукупність вільних від зобов’язань фінансових ресурсів спрямованих на 

забезпечення  розвитку діяльності.  

 

Для детальнішого аналізу діяльності Товариства визначаються  додаткові фінансові 

показники, які характеризують ліквідність активів, стан фінансової стійкості, ділової активності  

та прибутковості. 

 

 

 



Таблиця № 2 

№ Показники ліквідності  За 2018 

1 Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) 

 (стр.  1.1 / стр. 1.2)  

2,2 

1.1 Оборотні активи   (Ф1:1195) 127 466 

1.2 Поточні забов’язання та резерв збитків(Ф1:1695 + 1532*) 57 885 

Товариство має достатньо оборотних активів для покриття короткотермінової 

кредиторської заборгованості. На одну одиницю короткострокових зобов’язань 

Товариства приходиться 2,2 грн. оборотних активів, що свідчить про високий рівень 

загальної ліквідності та змогу своєчасно та у повному обсязі розраховуватися зі 

страхувальниками, бюджетом та по іншим поточним зобов’язанням. 

2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (стр.2.1 / стр. 2.2) 1,3 

2.1 Високоліквідні активи (Ф1: 1165) 113 752 

2.2 Загальні зобов’язання (Ф1:1595+1695) 85 602 

Товариство у найкоротший термін має змогу  виконати зобов’язання за рахунок наявності 

високоліквідних активів. На одну одиницю загальних зобов’язань Товариства приходиться 

1,3 грн. високоліквідних активів. 

*) Специфіка діяльності  на ринку надання страхових послуг зобов’язує Товариство  згідно норм 

чинного законодавства формувати страхові резерви. Шляхом формування страхових резервів 

втілюється основний принцип страхової діяльності: досягається еквівалентність взаємних 

зобов’язань страховика і страхувальників. Тому при розрахунку класичних фінансових показників, 

страхові резерви, а саме резерв заявлених, але               не виплачених збитків враховується як 

поточні зобов’язання. 

     Аналіз показників ліквідності за 2018 рік свідчить про надійність Товариства, низький рівень 

поточних фінансових ризиків та ефективність фінансової політики у короткостроковій 

перспективі. Товариство має змогу  своєчасно розраховуватися за своїми зобов’язаннями при 

високому рівні  ліквідності активів, тобто є достатній рівень покриття  пасивів активами.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                              Таблиця № 3 

№ Показники фінансової стійкості За 2018  

1 Власні обігові кошти (функціонуючий капітал) (тис. грн.) 

 (стр.1.1 +стр.1.2 - стр.1.3) 

82 222 

1.1 Власний капітал (Ф1:1495) 212 303 

1.2 Довгострокові зобов’язання (Ф1:1595) 40 356 

1.3 Необоротні активи (Ф1:1095) 170 439 

Показник вказує на ту частину оборотних активів Товариства, що може фінансувати за 

рахунок своїх власних ресурсів.  Товариство  має  наявність  власних обігових коштів у 

значному розмірі. 

2 Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів (стр. 2.1 / стр.2.2) 1,4 

2.1  Грошові кошти (Ф1: 1165+1160) 114 443 

2.2  Власні обігові кошти  (Ф1:1495+1595-1095) 82 222 

Показник вказує, яка частина обігових коштів перебуває у грошовій формі. На одну 

одиницю власних обігових коштів приходиться 1,4 грн. грошових коштів. Показник  

свідчить про здатність Товариства  швидко відповідати за своїми короткостроковими 

зобов’язаннями за рахунок власного капіталу.  

3 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом  

(фінансування)  (стр.3.1 / стр.3.2) 

2,5 

3.1 Власний капітал  (Ф1:1495) 212 303 

3.2 Довгострокові та поточні зобов’язання (Ф1:1595+1695) 85 602 

Співвідношення власного капіталу до  довгострокових та поточних зобов’язань   

характеризує  здатність Товариства  відповідати за  своїми зобов’язаннями,  як у 

поточному періоді так і у довгостроковій перспективі. Досить високе значення  показника  

вказує на  низький рівень фінансових ризиків Товариства, на кожну одиницю зобов’язань 

приходиться 2,5 грн.  власного капіталу. 



Аналіз показників фінансової стійкості за 2018 рік свідчить про значний рівень фінансової 

стійкості Товариства, що є умовою забезпечення фінансової рівноваги і створення дієвої системи 

захисту інтересів страхувальників. Фінансова стійкість характеризує такий стан фінансових 

ресурсів, їх розподіл та використання, при  якому Товариство є платоспроможним і здатним  

своєчасно й у повному обсязі виконати свої  зобов’язання та є критерієм оцінки фінансового стану 

у довгостроковому періоді.  

 

 

Таблиця № 4   

№ Показники ділової активності За 2018 

1 Коефіцієнт оборотності активів   (стр.  1.1 / стр. 1.2) 0,3 

1.1  Чистий дохід від реалізації послуг  (Ф2: 2000)* це значення 2010 76 112 

1.2  Середні активи (Ф1: (1300п + 1300к)/2 290 260 

Коефіцієнт відображає швидкість обороту сукупного капіталу  Товариства.  Кожна одиниця 

коштів, інвестованих в активи принесла 0,3 грн. від реалізованих  страхових послуг  

(зароблених страхових премій). Показник не збільшився, а є стабільним у порівнянні з 2017 

роком  що є позитивним.  

*) Враховуючи специфіку діяльності страхових компаній «Чистим доходом від реалізації» 

(Ф2: 2000) є значенням строки «Чисті зароблені страхові премії» (Ф2:2010). 

2 Коефіцієнт оборотності власного капіталу (стр.2./стр.2.2) 0,34 

2.1 Чистий дохід від реалізації послуг  (Ф2: 2000) 76 112 

2.2 Середній власний капітал (Ф1: (1495п + 1495к)/2 222 610 

На одиницю власного капіталу Товариства припадає 0,34 грн.  чистої виручки від реалізації 

страхових послуг (зароблених страхових премій).  

3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (стр.3.1 / стр 3.2) 6,4 

3.1 Чистий дохід від реалізації послуг (Ф2:2000) 76 112 

3.2 Середня дебіторська заборгованість  (Ф1: 

((1040+1045+1125+1130+1135+1140+1145+1155)п +  

(1040+1045+1125+1130+1135+1140+1145+1155)к))/2 

11 810 

Чистий дохід від реалізації страхових послуг (зароблені страхові премії) у 6,4 разів 

перевищує  середню дебіторську заборгованість Товариства, що  свідчить про швидкість 

одержувати оплату по угодам (заборгованість переходить у кошти).  

Аналіз показників ділової активності Товариства за 2018 рік свідчить про оборотність 

капіталу, ефективність використання фінансових ресурсів та високу ділової активності.          

Таблиця № 5  

№ Показники прибутковості (рентабельності За 2018 

1 Коефіцієнт рентабельності діяльності  (стр.1.1 / стр.1.2) 0,3 

1.1 Чистий прибуток (Ф2: 2350) 20 585 

1.2 Зароблені страхові премії  (Ф2:2010) 76 112 

На кожну гривню зароблених  страхових премій припадає 0,3 грн. чистого прибутку. 

2 Коефіцієнт рентабельності  інвестиційної діяльності  (стр.3.1 / тр.3.2) 0,4 

2.1 Інвестиційний дохід  (Ф2:2220) 15 348 

2.2 Страхові резерви (Ф1:1530) 40 356 

Показник свідчить про наявність доходу від інвестування коштів сформованих страхових 

резервів на 1 одиницю яких у 2018 року припадає  0,4 грн. доходу, що розширює можливості 

для виконання Товариством своїх зобов’язань перед страхувальниками. 

3 Коефіцієнт рентабельності активів  (стр.3.1 / стр.3.2) 0,07 

3.1 Чистий прибуток (Ф2: 2350) 20 585 

3.2 Середньорічна вартість активів Ф1: (1300 п + 1300 к)/2 290 960 

Показник характеризує ефективність використання активів та вказує, що на  1 грн. середньої 

вартості активів  Товариства приходиться  0,07 грн.  чистого прибутку. 

Особливість показника рентабельності в визначенні його за напрямками діяльності. Згідно 

Закону предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 



перестрахування і фінансова (інвестиційна) діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням. Аналіз рентабельності діяльності Товариства свідчить про 

прибутковість  показників за всіма напрямками діяльності, що є позитивним. 

 

Система управління ризиками  

 

Управління ризиками у страхуванні дуже специфічне, оскільки ризики стосуються як 

поточної так і майбутньої діяльності Товариства і поділяються на взяті ризики (ті, що надходять 

від страхувальників) і власні ризики.  

З метою уникнення та мінімізації ризиків, наслідків їх реалізації, а також управління 

ризиками Товариством  розроблена згідно з вимогами чинного законодавства та діє стратегія 

управління ризиками (СУР). СУР це сукупність послідовних заходів антикризової діяльності 

застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних 

прийомів управління ризиком. У складі СУР діють відповідні внутрішні Політики (Інвестиційна 

політика, Андерайтингова Політика, Політика перестрахування, Політика управління активами та 

пасивами, Політика формування страхових резервів).  

Визначений Товариством  перелік ризиків та загроз, що можуть вплинути на її діяльність 

систематизований у карті ризиків яка переглядається та аналізується на регулярній основі 

Комітетом з СУР. Комітет є органом керівництва Товариства, що забезпечує здійснення 

своєчасного і ефективного контролю фінансово-господарської діяльності.  

Кожен працівник Товариства несе персональну відповідальність за ризики, пов’язаними з 

його обов’язками. Управління ризиком вже на стадії ймовірних страхових послуг для 

встановлення договірних відносин з страхувальником направлена на: 

-  попередження та мінімізацію збитку;  

-  забезпечення відповідності ймовірності ризику та розміру страхових тарифів; 

- гарантоване забезпечення повного відшкодування ймовірного збитку шляхом створення 

адекватних страхових резервів. 

 

Результат діяльності 

Діяльність  Товариства на ринку надання страхових послуг носить невиробничий  характер, 

де прибуток формується за рахунок перерозподілу ресурсів стосовно доходів, витрат, технічних 

резервів, страхового відшкодування, специфічних фінансових інструментів, розрахунків з 

перестрахування.  

Загальним фінансовим результатом діяльності Товариства за 2018 рік є прибуток, який 

становить 27 225 тис. грн. (Ф2: 2290)  Після відрахування витрат з податку на прибуток  чистий 

фінансовий результат становить 20 585 тис. грн. (Ф2: 2350). 

Згідно протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.12.2018 

року прийняте рішення про виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за 2014-2017 

роки у загальній сумі 41 015 тис. грн. що зменшило значення «Власного капіталу» (Ф1: 1495) та 

збільшило «Поточні зобов’язання і забезпечення»  Товариства (Ф1: 1695). За даними Балансу (Ф1: 

1420) за 2018 рік нерозподілений прибуток зменшився з 190 106 тис. грн. до 169 493 тис. грн., але 

за аналітичними даними це не є збитком: 

 






