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АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

 

щодо фінансової звітності та річних звітних даних 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

 «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2015 року 

 
 

м. Київ                                                                                                           20 квітня 2016 року 

 

Учасникам, керівництву   

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СК «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ» 

  

Національній комісії, що здійснює  

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

 

Відповідно до договору № 01/04/16 від 01.04.2016 р., ми провели аудит  фінансової звітності 

та річних звітних данних ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ» (далі за 

текстом – «Товариство»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом 

на 31.12.2015 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про вланий 

капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та примітки до фінансової 

звітності за 2015 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснювальні примітки та річні звітні данні страховика. 

Аудиторську перевірку розпочато 01 квітня 2016 року та закінчено 20 квітня 2016 року. 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ». 

Код ЄДРПОУ: 35531560. 

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10. Тел. (+38044) 360-46-37. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане 

Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року. 
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Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ 

від 26.09.2013 року № 279/4. 

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку 

аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 
06.09.2013 року № 279/4. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг 

від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року. 

Основні відомості про Товариство: 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ». 

Код ЄДРПОУ: 35623640. 

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5. 

Дата державної реєстрації: Зареєстровано 18.12.2007 року Оболонською районною у місті 

Києві Державною адміністрацією (номер запису про державну реєстрацію 

1 069 102 0000 022688).  

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: від 17.01.2008 року серія СТ № 527. 

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:  

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

 

Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг, на право здійснювати страхову 

діяльність з обов’язкових та добровільних видів страхування:  

Страхування від нещасних випадків ав 396112 21.02.2008 

Страхування здоров'я на випадок хвороби ав 396116 21.02.2008 

Страхування залізничного транспорту ав 396114 21.02.2008 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) ав 396110 21.02.2008 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) ав 396111 21.02.2008 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ ав 396109 21.02.2008 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) ав 396108 21.02.2008 

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 

передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 
ав 396113 21.02.2008 

Страхування інвестицій ав 396117 21.02.2008 

Страхування фінансових ризиків ав 396115 21.02.2008 

 

Чисельність працівників на звітну дату: - 4 чол. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Акції не випускалися. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення 

інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи 

стосовно: 

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та 

достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилок; 

- вибору та застосування відповідної облікової політики 

- подання облікових оцінок.  

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі 

аудиторської перевірки. 
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Аудит проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську діяльність», 

«Про господарські товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості 

Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора 

дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів 

щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах. 

Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого 

викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, 

аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 

достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських 

процедур у відповідності до обставин.  

Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським 

персоналом та загального представлення фінансових звітів.  

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення 

аудиторської думки. 

Обсяг аудиторської перевірки: 

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та 

положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості 

Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 

квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація  думки у звіті 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

звіті незалежного аудитора». 

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання 

достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено 

дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, 

розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих 

попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх 

оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації 

бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка 

забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів,  запасів та розрахунків 

з контрагентами в 2015 році. Через характер облікових записів підприємства ми не мали 

змоги підтвердити розрахунків з контрагентами за допомогою інших аудиторських 

процедур. 

Управлінський персонал у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року не проводив 

переоцінку довгострокових та поточних фінансових інвестицій поточних фінансових 

інвестицій, якби відповідна оцінка була проведена вплив на власний капітал був би суттєвим 

по понад 5 % валюти балансу.  

Управлінський персонал Товариства не визнавав резерв сумнівної заборгованості по 

виданим фінансовим кредитам в розмірі близько 15 тис. грн., якби дані нарахування були 

проведенні, це мало б не суттєвий вплив на власний капітал Товариства. 

 

Умовно-позитивна думка 
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На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2015 

року по 31 грудня 2015 року відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, 

фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ» станом на 31 грудня 2015 

року, його фінансовий результат за 2015 рік відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності.  

Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, затверджена для випуску  

26 лютого 2016 року і підписана управлінським персоналом в особі Генерального директора 

та Головного бухгалтера Товариства. 

Товариство веде бухгалтерський облік на основі Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в 

українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. 

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки 

та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки 

відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень 

та вимірювання забезпечень.  

Фінансова звітність станом на 31.12.2015 року є повним пакетом фінансової звітності, 

складеною на принципах МСФЗ. Принципи облікової політики були послідовно застосовані 

до всіх періодів при підготовці Товариством фінансової звітності по МСФЗ. 

До складу необоротних активів Товариства склали нематеріальні активи (отримані ліцензії 

Нацкомфінпослуг) на суму 138 тис. грн., ліцензії безстрокові, амортизаційні відрахування не 

проводяться.  

Найбільшу питому вагу в складі необоротних активів Товариства склали довгострокові 

фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 року 29 843 тис. грн., що становить 99,5 % 

необоротних активів Товариства. Управлінський персонал не  визнавав справедливу вартість 

даних інвестицій, незалежний оцінювач не залучався до їх переоцінки. 

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній 

валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні аналітичного обліку 

відповідають даним обліку по відповідним рахункам. Товариство не має обмеження щодо 

використання грошових коштів по поточному рахунку. Залишок грошових коштів станом на 

31.12.2015 року дорівнював 799 тис. грн. 

Взаєморозрахунки між Товариством і контрагентами урегульовані відповідними 

договорами. 

Товариство обліковує дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 

31.12.2015 року по первісній вартості в сумі 154 тис. грн., резерв сумнівної заборгованості 

не формувався.  

Облік поточних фінансових інвестицій (рахунок 352) ведеться по первісній вартості без 

врахування проведеної переоцінки на дату складання звітності. Управлінський персонал не 

визнає станом на 31.12.2015 року резерв на знецінення вартості поточних фінансових 

інвестицій, первісна вартість яких складає на 31.12.2015 року –  

414 тис. грн. 

Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до установчих документів, станом 

на 31.12.2015 року – 30 000 тис. грн., учасниками оплачений повністю. Учасниками 

Товариства станом на 31.12.2015 року є: 

Учасник Частка 

володіння, % 

Сума, тис. грн. 
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ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА 

ФІРМА «ГРИФ» 

99,984 29 995,2 

Жижко Максим Анатолійович 0,008 2,4 

Бойко Катерина Олександрівна 0,008 2,4 

Разом 100 30 000 

 

Впродовж 2015 року  відрахування до резервного фонду, як і в попередні роки, не 

проводилися. 

За звітний період Товариством отримано збиток в сумі - 47 тис. грн., і нерозподілениго 

прибутку станом на 31.12.2015 року – 698 тис. грн. Найбільші статті витрат за звітний період 

склали адміністративні витрати (рядок 2130) в сумі 910 тис. грн.  

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув 

час позовної давності, поточна заборгованість за товари, роботи, послуги визнана в сумі  

1 тис. грн. 

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації 

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2015 року становлять 30 703 тис. грн., що 

відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2015 року 

нерозподілений прибуток  Товариства становить - 698 тис. грн..  

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та 

подається до Нацкомфінпослуг, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи 

загальних учасників, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо 

іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», 

суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не 

встановлено. 

Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру: Загальні збори учасників, 

Дирекція Товариства на чолі з Генеральним директором, Ревізійна комісія. Діяльність їх 

грунтується на вимогах Закону України «Про господарські товариства» та діючого статуту 

Товариства. 

На виконання вимог чинного законодавства, Товариством створено посада внутрішнього 

аудитора за сумісництвом. В обов’язки внутрішнього аудитора входить контроль фінансової 

діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз 

фінансових показників, здійснення фінансових досліджень та інше. Внутрішній аудитор 

допомагає досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу до 

оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками 

та корпоративного управління. Внутрішній аудитор здійснює нагляд за дотриманням 

системи внутрішнього контролю Товариства й виносить судження щодо його достатності та 

ефективності. 

Система управління ризиками в Товаристві запроваджена та функціонує відповідно до 

наказу № СУР-1 від 30.03.2015 р.., на виконання вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг 

«Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у 

страховика» від 04.02.2014 р. № 295.  

Наказом Генерального директора Товариства № СУР-1 від 30.03.2015р. в Товаристві 

затверджено Положення про систему управління ризиками в ТОВАРИСТВІ З 

ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ 

СТРАХУВАННЯ».  

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  

фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 

аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 
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Умови забезпечення платоспроможності страховика 

Товариством станом на 31.12.2015 р. умови платоспроможності забезпечуються наступним 

чином: 

 наявність сплаченого статутного фонду та гарантійного фонду : станом на 31.12.2015року, 

сформовано в повному обсязі.  

 створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 

відшкодувань. Станом на 31.12.2014 р. величина сформованих страхових резервів склала 

376 тис. грн.; 

 перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності станом на 31.12.2015 року дотримується. 

 

Страхова діяльність 

В звітному  періоді  Товариство здійснювало страхову діяльність згідно Статуту, вимог 

чинного законодавства та ліцензій, виданих Міністерством фінансів України.                                                                                                                                                                                        

За  2015 рік  страхові платежі склали 613 тис. грн. (за мінусом частки перестраховиків), з 

них по добровільним видам страхування  613 тис. грн., по обов’язковим видам страхування  

0 тис. грн. 

За   2015 рік компанія здійснила операції по перестрахуванню ризиків виконання страхових 

зобов’язань, які проводилися відповідно до діючого законодавства України, що дає 

можливість своєчасного виконання своїх обов’язків страховика перед страхувальниками.   

Протягом  2015 року страхові відшкодування не виплачувались.  

Дохід від страхової діяльності за 2015 рік становить  725,2 тис. грн. 

Нормативний запас платоспроможності на 31 грудня 2015 року становить 242 тис. грн.  

Станом на 31 грудня  2015 року фактичний запас платоспроможності складає 30 565 тис. 

грн., перевищення фактичного запасу платоспроможності над плановим 30 323 тис. грн. 

Технічні резерви станом на 31 грудня  2015 року сформовані у повному високоліквідному 

обсязі, згідно чинного законодавства і становлять  376 тис. грн. У сумі технічних резервів 

сформовані наступні резерви: 

 резерв незароблених премій – 376 тис. грн.; 

У розділі 6  «Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2015 рік»: 

Величина  сформованих страхових резервів станом на 31.12.2015 року відображена в сумі 

376 тис. грн. та представлена наступними критеріями активів в загальній сумі (з 

перевищенням): 

 грошові кошти на поточних рахунках – 113 тис. грн.; 

 банківські вклади (депозити) – 226 тис. грн.; 

 права вимоги до перестраховиків – 75 тис. грн. 

В звітному періоді резерв незароблених премій та частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій на кінець звітного періоду формуються за методом ¼. 

 

Висновок про надання впевненості щодо річних даних  страховика в цілому 

За наслідками завдання з надання впевненості річних даних Товариства можемо висловити 

думку, що звітні дані страховика відповідають в цілому Порядку складання, затвердженому 

Розпорядженням Державної комісії  з регулювання ринків фінансових послуг України від 

03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями. Результати страхової діяльності Товариства 
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відображені правдиво, неупереджено і розкривають фактичну картину фінансового стану та 

результатів діяльності Товариства на ринку страхових послуг  станом на 31 грудня 2015 року. 

 

 

Директор, аудитор                                                                                                Чулковська І.В. 
Сертифікат аудитора серії А № 004127 від 28.11.2013 р. 

 

 


