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Положення про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження 

фінансової звітності за 2017 рік. 

 

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків аудиторів, 

котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою 

розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  

«ЕТАЛОН» (далі по тексту – Товариство). 

 

2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно 

відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 

2017 року, результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що 

закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі по тексту – МСФЗ). 

 

3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

 

а Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування; 

б Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень; 

в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у 

Примітках до фінансової звітності; 

г Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в періоді не менше 12 місяців, з дати затвердження 

звітності, за винятком випадків, коли таке припущення є неправомірним. 

 

4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за: 

 

а Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю в Товаристві; 

б Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який 

момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан 

Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

в Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального 

законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку; 

г Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства; 

д Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань. 

 

 

Голова правління          _________________      О.О.Кравченко  
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

 

Управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства  «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 

 

Акціонерам Приватного акціонерного товариства  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ЕТАЛОН» 

 

Розділ 1. Думка  щодо фінансової звітності 

 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «ЕТАЛОН», код ЄДРПОУ 20080515 (далі по 

тексту - Товариство), що додається, яка включає: 

 Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2017. 

 Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) станом на 31.12.2017.  

 Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016. 

 Звіт про власний капітал станом на 31.12.2017. 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) станом на 31.12.2017. 

 Примітки до фінансової звітності станом на 31.12.2017, що включають стислий 

опис суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 

 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску Головою Правління та Головним 

бухгалтером Товариства 09 лютого 2018 року.  

 

Дана фінансова  звітність є звітністю  загального призначення, яка сформована з 

метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності, 

грошових потоків та змін в капіталі Товариства для задоволення інформаційних потреб 

широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень та складена у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України.  

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності Товариства за 

рік, що закінчився 31.12.2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – 

МСФЗ) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі – МСБО). 

Основні принципи організації обліку визначено в Положенні про облікову 

політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності. Положення про облікову 

політику Товариства розроблене відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки» і затверджене Рішенням Наглядової ради – Протокол № 5-1 

від 26.12.2014 р. (діюча версія на дату складання фінансової звітності). При складанні 

фінансової звітності за МСФЗ в 2017 році Товариство дотримувалося основних принципів 



 

 

складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, 

зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були 

розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за  звітний період. 

Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності 

сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на 

дату складання бухгалтерського балансу. Протягом  звітного 2017 року  Товариство  

дотримувалась принципу незмінності облікової політики. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ЕТАЛОН» станом на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати, 

грошові потоки та зміни в капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 

до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

 Розділ 2. Основа для  думки  щодо фінансової звітності 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та 

«Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 

результатами аудиту річної звітності та звітних даних  фінансових установ за 2017 рік», 

затверджених Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 № 142.  

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з «Кодексом етики 

професійних бухгалтерів», виданим  Радою з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ),  та етичними вимогами, застосовуваним в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для висловлення  нашої думки. 

 

Розділ 3. Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 

Протягом 2017 року відбулася переоцінка основних засобів та земельної ділянки, що 

призвело до збільшення обсягів активів Товариства більше, ніж на 10%, (результат 

переоцінки зазначено у Статті «Капітал у дооцінках» Звіту про фінансовий стан (Баланс) 

згідно положень МСБО 16 «Основні засоби»). Оцінка проводилася незалежним експертом-

оцінювачем. Крім того, відбулося переведення вказаних основних засобів та земельної 

ділянки до складу інвестиційної нерухомості, що призвело до зміни обсягів та структури 

активів Товариства більше, ніж на 10% (результат переведення відображено у Статті 

«Інвестиційна нерухомість» Звіту про фінансовий стан (Баланс)). 

 

Розділ 4. Інформація щодо річних звітних даних  

 

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність  за достовірне подання 

річних звітних даних страховика, які складаються  з:  

• Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика 

• Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя 

• Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж       

страхування життя 



 

 

• Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика   

• Розділ 6 Резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки          

перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

• Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування 

• Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика 

• Декларація 1 

• Декларація 2 

• Філії 

• Пояснювальна записка до звітних даних страховика, 

але не містять фінансової звітності та нашого звіту незалежного аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані 

страховика та, відповідно, ми не висловлюємо аудиторську  думку та не робимо висновки з 

будь-яким рівнем впевненості щодо даної  інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, що відображена у річних звітних даних страховика  та 

при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної 

нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 

ми зобов’язані повідомити про цей факт.  

Ознайомившись з іншою інформацією та розглянувши річні звітні дані 

страховика, ми не виявили  фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які  

необхідно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це можна застосовувати, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку,  крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 

звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 



 

 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж 

для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати 

свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 

компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію 

про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 

час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в своєму звіті аудитора. 

 

Розділ 5. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо 

дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів та на виконання 

«Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 



 

 

результатами аудиту річної звітності та звітних даних  фінансових установ за 2017 рік», 

аудиторами були додатково розглянуті дані питання. 

За результатами здійснення наших процедур ми дійшли висновку та висловлюємо 

думки  про  наступне: 

Політика перестрахування Товариства відповідає встановленим законодавчим вимогам, в 

т.ч. прийняття Товариством ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і 

обов’язкового страхування, на здійснення яких Товариство отримало ліцензію. 

Товариство здійснює обовязкове страхування виключно за умови дотримання визначених 

Кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 1535 (676), 

Порядку № 1788, Порядку № 953, Порядку № 358, Порядку № 624.  

Товариство має ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, є членом Моторного (транспортного) страхового 

бюро, формує та веде облік страхового резерву збитків, які виникли, але  не заявлені, та 

страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку. Товариство забезпечує 

можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території 

України, а саме: забезпечує прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-

транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії 

страховика (телефон № 0800305800) з метою фіксації повідомлення і надання учасникам 

ДТП інформації про порядок врегулювання.   

 

Товариство дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика та має 

перевищення фактичного запасу платоспроможності (111 299 тис. грн.) над нормативним 

(12 998 тис. грн.) не менш ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним 

курсом валют на 31.12.2017 року.  

Товариство додержується вимог ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були 

зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, 

встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких 

змін. 

 

Товариство надає клієнту інформацію відповідно до статті 12  Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщає 

інформацію на власному веб-сайті не менше, ніж за останні три роки, та забезпечує її 

актуальність. 

 

Товариство дотримується вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень при конфлікті 

інтересів. 

 

Приміщення, у яких здійснюється Товариством обслуговування клієнтів, доступні для осіб 

з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил та стандартів, що документально підтверджується фахівцем, 

який має кваліфікаційний сертифікат. Відповідна інформація розміщена Товариством  

інформації   у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом. 

 

Товариством забезпечено зберігання документів та наявні необхідні засоби безпеки (сейф 

та охорона). Товариство дотримується  законодавства щодо готівкових розрахунків, 

установлених Національним Банком України.  

 

Товариство дотримується обмежень  щодо  суміщення  впровадження  видів господарської 

діяльності, установлених  пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської 



 

 

діяльності з надання фінансових послуг  (крім професійної діяльності на  ринку цінних 

паперів),  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року    

№ 913. 

 

Товариство дотримується вимоги  щодо вартості чистих активів, установлених пунктом 56 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, а саме: «Вартість чистих активів страховика, 

утвореного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою 

відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати 

внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути 

не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика». 

 

Найменування показника 

За звітний період  

(тис. грн.) 

За попередній 

період  

(тис. грн.) 

Активи 

/рядок 1300 Балансу/, 

всього 

156 323 119 781 

Зобов'язання  

/строки 1595, 1695, 1700, 1800/,  

всього 

44 926 40 889 

Розрахункова вартість чистих активів на 

31.12.2017 року:  
загальна сума активів /рядок балансу 1300 - 

загальна сума зобов’язань /сума рядків 

балансу 1595,1695, 1700, 1800/ 

 

 

111 397 

 

 

78 892 

 

Статутний капітал 

 

77 000 

 

77 000 

Величина перевищення чистих активів   

над розміром статутного капіталу 

34 397 1 892 

 

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Юрієва Ірина Володимирівна (сертифікат аудитора №007409 виданий  Аудиторською 

палатою України 22.12.2016 року, дійсний до 22.12.2021 року). 

Підпис від імені аудиторської фірми  

 

Основні відомості про  Товариство:      

                                                                                                                                                                                                                

Повне найменування суб’єкта перевірки Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «ЕТАЛОН» 

Скорочене найменування суб’єкта перевірки Страхова компанія «Еталон», СК 

«Еталон» 

Код ЄДРПОУ 20080515 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  про 

державну реєстрацію дата державної реєстрації   

№ 10701200000004410 

17 грудня 2004 року 

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33 

б., 2 під’їзд 2 

Місцезнаходження 04655, м. Київ, вул. Гарматна, 8 

Основний вид діяльності КВЕД  2010 65.12 Інші види страхування, крім 



 

 

страхування життя 

Кількість  учасників 11 

Форма існування  цінних паперів бездокументарна 

Кількість працюючих 86 

Наявність відокремлених структурних підрозділів Немає 

Кількість учасників, яким  належить 10 і більше 

відсотків Статутного капіталу, на 31.12.2017 р. 

немає 

 

Відповідальні особи за фінансово-господарську 

діяльність: 

 

Голова правління – Кравченко О.О. 

Головний бухгалтер – Паламарчук 

Л.В.    

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму.    

 

 Повне  найменування  аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Міжнародний фінансовий аудит»; 

 Код за ЄДРПОУ 37024556; 

Дані про наявність відповідних свідоцтв: 

Свідоцтво про  включення   до  Реєстру аудиторських фірм та аудиторів   № 4352,  рішення 

Аудиторської палати України   № 212/4 від 25.03.2010 р. Відповідно до рішення 

Аудиторської палати України № 309/3 від 26.03.2015 р. термін чинності Свідоцтва 

продовжено до 26 березня 2020 року. 

Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до рішення 

Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 

394, серія та номер Свідоцтва: П 000394, строк дії Свідоцтва: з 30 листопада 2016 року до 

26 березня  2020 року. 

Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки  фінансових установ. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  про включення до реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 

установ. Реєстраційний номер Свідоцтва: 000170. Відповідно до розпорядження 

Нацкомфінпослуг від 10.01.2017 року № 11. Свідоцтво чинне з 10 січня 2017 р. до 26 

березня 2020 р. 

 

Місцезнаходження:  03179 м. Київ,  вул. Єфремова, 9, кв. 5. 

Основні  відомості про умови договору на проведення аудиту: 

Відомості про умови договору на проведення аудиту Договір № 02/53   від 15.12.2017 р. 

Дата початку проведення аудиту 15.12.2017 р. 

Дата закінчення 16.04.2018 р. 

Місце проведення аудиту 03186, м. Київ, Солом'янський район, бульвар Чоколівський, 

будинок 19-А 

                                                           

 Директор                                                  

 ТОВ  «Міжнародний фінансовий аудит»     _____________ М. Ю. Арцев  



 

 

   

Дата   складання  аудиторського  висновку :   16 квітня 2018 року. 

   

Адреса аудитора: Україна, 03179 м. Київ,  вул. Єфремова, 9, кв. 5. 

 

 

 


