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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» 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка  

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» (далі – Товариство), що 

складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (прямим 

методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток 

до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

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

суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України. 

  

Основа для думки  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). 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 Ради з Міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними 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 нашої думки. 

 

Ключові питання 

 

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

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
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враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як 

відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті. Ми 

виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав 

виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі 

процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою 

для висловлення нашої аудиторської щодо фінансової звітності, що додається.  

 

Поточні фінансові інвестиції  

Наша особлива увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що поточні 

фінансові інвестиції  є суттєвою статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства. 

Поточні фінансові інвестиції  значно збільшилась протягом звітного року та станом на 

31.12.2018 р складають  47,25 % вартості усіх активів Товариства.  

 

Облікова політика Товариства та розкриття інформації щодо поточних фінансових 

інвестицій викладені в розділі ІІІ та VI Приміток до фінансової звітності Товариства за 

2018 рік.  

Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:  

Розглянули облікову політику Товариства щодо визнання поточних фінансових 

інвестицій. Поточні фінансові інвестиції обліковуються підприємством за справедливою 

вартістю; 

Розглянули суцільним методом матеріали оцінки незалежного експерта-оцінювача 

усіх інвестицій. Оцінка інвестицій була проведена, як на початок звітного періоду, так і на 

кінець звітного періоду; 

Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до 

фінансової звітності Товариства за 2018 рік;  

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, 

спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури 

виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості.  

 

Страхові резерви 

 

Значна увага до цього питання спричинена тим, що страхові резерви є суттєвою 

статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства. Протягом року відбулося значне 

зростання страхових резервів і станом на 31.12.2018 р. вони складають 26,41 % вартості 

власного капіталу та зобов’язань Товариства.  

Страхові резерви включать в себе: резерв збитків та резерв незароблених премій. У 

відповідності до вимог «Виконання та оцінка» Для перевірки відповідності зобов’язань за 

страховими договорами на щорічній основі проводиться тест перевірки відповідності 

зобов’язань за страховими договорами. Тому, підприємство щороку користується 

послугами фахівців з актуарної та фінансової математики на предмет надання звіту про 

оцінку адекватності страхових зобов’язань. Таким чином, станом на 01.01.2018 року та 

31.12.2018 року страхові резерви сформовані адекватно та відповідно до законодавства. 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 

 

Значна увага до цього питання спричинена тим, що поточна кредиторська  

заборгованість за страховою діяльністю є суттєвою статтею Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) Товариства. Протягом року відбулося значне зростання кредиторської 

заборгованості і станом на 31.12.2018 р. вона складає 10,52 % вартості власного капіталу 

та зобов’язань Товариства.  
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Облікова політика Товариства та розкриття інформації щодо поточної кредиторської 

заборгованості викладені в розділі ІІІ та VI Приміток до фінансової звітності ПрАТ 

«ЕТАЛОН» за 2018 рік. 

 

Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:  

Розглянули облікову політику Товариства щодо визнання зобов’язань;  

Розглянули матеріали річної інвентаризації за розрахунками з  кредиторами; 

Проаналізували матеріали зовнішніх підтверджень розрахунків з контрагентами 

Товариства;  

Виконали тестування процедур контролю щодо процесів погашення зобов’язань;  

Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до  

фінансової звітності Товариства за 2018 рік;  

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, 

спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури 

виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості.  

 

Інші питання  

 

Аудит фінансової звітності Товариства було проведено вдруге. Аудит фінансової 

звітності, що складалася на інші дати, ніж 31.12.2018 р. проводився ще на 31.12.2017 року. 

 

 Інша інформація 

 

Управлінській персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з річних звітних даних страховика за 2018 рік, складеного у відповідності до 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про 

затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» від 03.02.2004 р. №39, 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12.07.2001 р. №2664;  звіту про корпоративне управління за 2018 рік, 

складеного у відповідності до вимог  статті 40-1 Закону України  «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480 та статті 12-2 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664, які 

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

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані 

страховика, звіт про корпоративне управління, іншу інформацію та, ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

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

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і 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. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно 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. 
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, коли 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 в 

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 та виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 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, що може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 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 Товариство 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, разом з іншими 

питаннями 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. 
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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 були найбільш значущими під час 

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

аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті  аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 

коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 

нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити 

його корисність для інтересів громадськості. 

 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій 

звітності, та потребують розкриття у відповідності до Методичних рекомендацій 

щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд 

за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затверджених Розпорядженням Національної 

комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі 

по тексту - Нацкомфінпослуг) від 26.02.2019 р. № 257: 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 

 

Повна назва 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» 

Скорочена назва ПрАТ «СК «ЕТАЛОН» 

Код ЄДРПОУ 20080515 

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

Дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців 

про проведення державної 

реєстрації 

17.12.2004 

Номер запису: 1 070 120 0000 004410 

Основні види діяльності відповідно 

до довідки з ЄДРПОУ 

КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім 

страхування життя  

Кількість учасників на 31.12.2018р. 11 

Кількість працівників на 31.12.2018 

року 
86 

Розрахунковий рахунок 
Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» р/р 

26509060214645, МФО 321842 

Організаційно – правова форма 

Товариства 

Акціонерне товариство 

Кількість відокремлених 

підрозділів 

Немає 

Номери, серії, дати видачі, термін 

дії ліцензій та/або дозволу на 

здійснення діяльності 

Ліцензія № АВ 469859 від 28.07.2009: Медичне 

страхування (безперервне страхування здоров'я) – 

безстроково; 
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Ліцензія № АВ 469858 від 28.07.2009: Страхування 

здоров'я на випадок хвороби – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469857 від 28.07.2009: Страхування 

залізничного транспорту – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469863 від 28.07.2009: Страхування 

наземного транспорту (крім залізничного) – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469866 від 28.07.2009: Страхування 

повітряного транспорту – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469869 від 28.07.2009: Страхування 

водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту) – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469862 від 28.07.2009: Страхування 

вантажів та багажу (вантажобагажу) – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469897 від 28.07.2009: Страхування 

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469860 від 28.07.2009: Страхування 

майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469867 від 28.07.2009: Страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника) – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469856 від 28.07.2009: Страхування 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469865 від 28.07.2009: Страхування 

відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 

передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469861 від 28.07.2009: Страхування 

фінансових ризиків – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469868 від 28.07.2009: Страхування 

медичних витрат – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469864 від 28.07.2009: Страхування 

від нещасних випадків – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469855 від 28.07.2009: 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) – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469848 від 28.07.2009: Особисте 

страхування від нещасних випадків на транспорті – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469853 від 28.07.2009: Авіаційне 

страхування цивільної авіації – безстроково; 

Ліцензія № АГ 569184 від 28.07.2009: Страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів (за внутрішніми договорами) – 

безстроково; 
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Ліцензія № АВ 469849 від 28.07.2009: Страхування 

цивільної відповідальності оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту – 

безстроково; 

Ліцензія № АВ 469854 від 28.07.2009: 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 – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469851 від 28.07.2009: Страхування 

відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

вантажів – безстроково; 

Ліцензія № АВ 469852 від 28.07.2009: Страхування 

цивільної відповідальності громадян України, що 

мають у власності чи іншому законному володінні 

зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій 

особі або її майну внаслідок володіння, зберігання 

чи використання цієї зброї – безстроково; 

Ліцензія № АВ 594251 від 23.01.2012: Страхування 

предмета іпотеки від ризиків випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або 

псування– безстроково; 

Ліцензія № АЕ 641918 від 28.04.2015: Страхування 

сільськогосподарської продукції – безстроково; 

Ліцензія від 27.09.2016: Страхування 

відповідальності приватного нотаріуса – 

безстроково. 

Директор Кравченко Олег Олександрович 

Головний бухгалтер 
Паламарчук Людмила Володимирівна 

 

       Дата затвердження фінансової звітності до випуску 28 березня 2019 року 

 

1. Формування (зміни) статутного капіталу Товариства: 

 

Ми отримали достатньо аудиторських доказів для підтвердження достовірності 

розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Товариства у всіх суттєвих 

аспектах. 

На початок 2018 року статутний капітал Товариства сформовано повністю, за 

рахунок грошових коштів його акціонерів.  

 

Його склад і структура станом на 31.12.2018 року наведена в таблиці 

 

 

 

Таблиця 1 
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Назва юридичної особи, 

прізвище фізичної особи – 

акціонера Товариства 

Місцезнаходження, 

адреса 

Сума, 

тис. грн. 

Частка у 

статутному 

капіталі 

(%) 

Бридун Євгенiй 

Володимирович 

08200, Київська обл., м. 

Iрпiнь, вул. Свердлова, 

53 

3 850,00 5 % 

НЕ 221220 DIGOMAX 

LIMITED (ДIГОМАКС 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Костакi Пантелiдi, буд. 1 

оф. Споруда 

Колокасiдес, 3 поверх, 

Кiпр, Нiкосiя, 1010 

7 315,00 9,5 % 

НЕ220384 ACTONEX 

LIMITED (АКТОНЕКС 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Макарiоу III i Iоаннi 

Тсiроу, РАПТОПОУЛОС 

БIЛДIНГ, буд. 140, оф. 

101, Лiмассол, 3021 

7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ214122 CHAVARRIA 

TRADING LIMITED 

(ЧАВАРРIЯ ТРЕЙДIНГ 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Костакi Пантелiдi, буд. 1 

оф. Споруда 

Колокасiдес, Кiпр, 

Нiкосiя 

7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ195189 GODAXALLIANCE 

LIMITED 

(ГОДАКСАЛЛIАНСЕ 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Костакi Пантелiдi, буд. 

1, Нiкосiя 
7 315,00 9,5 % 

НЕ274887 NOTIFA TRADING 

LIMITED (НОТIФА 

ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Макарiоу i Карпенiсiоу, 

КСЕНIОС КОРТ, буд. 

003, Нiкосiя, 1427 

7 315,00 9,5 % 

НЕ214982 POLYBION 

LIMITED (ПОЛIБIОН 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Макарiоу III i Iоаннi 

Тсiроу, РАПТОПОУЛОС 

БIЛДIНГ, буд. 140, оф. 

101, Лiмассол, 3021 

7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ213931 PROSCAR 

TRADING LIMITED 

(ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Костакi Пантелiдi, буд. 1 

оф 3 поверх, Нiкосiя 
7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ207552 SERRANT 

LIMITED (СЕРРАНТ 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Макарiоу III i Iоаннi 

Тсiроу, РАПТОПОУЛОС 

БIЛДIНГ, буд. 140, 

Лiмассол, 3021 

7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ267375 ERTIEF 

INVESTMENTS LIMITED 

(ЕРТIЕФ IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Анексартiсiас i Курiакоу 

Матсi, буд. 3, Лiмассол, 

3040 
7 315,00 

9,5 % 

 

 

НЕ 309894 DUMAHA 

LIMITED (ДУМАХА 

ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Анексартiсiас i Курiакоу 

Матсi, буд. 3, Роусос 

Лiмассол Тауер, 10 

поверх , 3040 Лiмассол, 

Кiпр 

7 315,00 9,5 % 

РАЗОМ: 77 000,00 100 

 

Станом на 31.12.2018 року розмір заявленого та зареєстрованого статутного капіталу   

Товариства складає 77 000 тис. грн. Статутний капітал сплачено акціонерами в повному 
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обсязі в попередніх періодах. У звітному періоді розмір статутного капіталу Товариства не 

змінювався. 

 

 

2. Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами: 

        

На підставі даних фінансових звітів аудитори здійснили  розрахунок показників 

фінансового стану Товариства 

 

Показники фінансового стану Товариства 

Таблиця 3 

Показник  Нормативне 

значення 

31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 

Достатність капіталу 

Коефіцієнт достатності 

капіталу 

Власний капітал 

(підсумок розділу І 

пасиву) / залучені 

кошти (розділ ІІ+ 

розділ ІІІ пасиву) 

не менш 

0,4-0,5 

2,5 1,0 

Платоспроможність 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

 

Власний капітал 

(підсумок розділу І 

пасиву) / активи 

(валюта балансу) 

не менш 

0,4-0,5 

0,7 0,5 

Ліквідність 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (КЛ1) 

Підсумок розділу ІІ 

активу - рядок 

1100+1110/підсумок 

розділу ІII пасиву 

не менш 

0,5 

6,7 3,1 

Коефіцієнт миттєвої 

ліквідності (КЛ2)  

Рядок 

1120+1125+1160+ 

рядок 1165/ 

підсумок розділу ІII 

пасиву 

не менш 

0,2  

6,5 3,0 

Фінансова стійкість 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності (КФН) 

Підсумок розділу І 

пасиву /  

валюта балансу (рядок 

1900) 

не менш 0,1 0,7 0,5 

 

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому 

охарактеризувати загальний фінансовий стан Товариства  на 31.12.2018 р., як задовільний. 

Значення показників на звітну дату балансу дозволяє свідчити про достатній рівень як 

абсолютної, так і загальної ліквідності, достатній рівень покриття зобов'язань власним 

капіталом та фінансової стійкості (автономії). Динаміка наведених показників 

фінансового стану свідчить про наявність потенційних можливостей продовжувати 

Товариством свою фінансово-господарську діяльність у найближчому майбутньому. 

Товариство має можливість розрахуватись по вимогах кредиторів та по своїх поточних 

зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу. 
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Чисті активи Товариства 

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних 

рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», 

затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Згідно наданої 

інформації розрахунок представлений в таблиці. 

 

Розрахунок вартості чистих активів  

Таблиця 4 

Найменування показника 31.12.2017 р., 

 тис. грн.  

31.12.2018 р.,  

тис. грн. 

Активи (строка 1300 Балансу), усього  156 323 209 383 

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), 

усього  

44 926 104 017 

Розрахункова вартість чистих активів:  

загальна сума активів (рядок балансу 1300) - 

загальна сума зобов’язань (сума рядків 

балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

111 397 105 366 

Статутний капітал 77 000 77 000 

Величина перевищення чистих активів над 

розміром Статутного капіталу 

34 397 28 366 

 

На кінець звітного періоду чисті активи Товариства складали 105 366 тис. грн., 

величина перевищення чистих активів над розміром статутного капіталу складає 28 366 

тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України та пункту 56 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ 

від 07.12.2016 р. № 913. 

 

Управління ризиками 

Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації 

їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та 

уникнення.  

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими 

ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво 

змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і 

напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових 

ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та 

політики управління ризиками. 

Управління ризиками Керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 

причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих 

активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

 

Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика 

Сума прийнятних активів – сукупна вартість у національній валюті активів 

страховика, яка визначається за балансовою вартістю таких активів, які відповідають 

критеріям ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, що визначені пунктами 

2-5 розділу ІІ Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
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страховика (далі – Положення), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 

07.06.2018 р. № 850. 

Сума прийнятних активів Товариства станом на 31.12.2018 р. представлена в таблиці 

Таблиця 5 

Активи Товариства Сума, тис. грн. 

Грошові кошти на поточних рахунках 13 436 

Банківські вклади (депозити) 21 007 

Нерухоме майно (земельні ділянки та будівлі) 44 576 

Державні цінні папери, у тому числі державні облігації України - 

Пототочні фінансові інвестиції (облігації) 98130 

Права вимоги до перестраховиків 3485 

Разом: 180634 

 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу (далі – НПДК) – сума 

прийнятних активів, яка визначається як більша з таких величин: 

НПДК 1 = З + К  

НПДК 2 = З + НЗП, де: 

З – величина довгострокових та поточних зобов’язань 

К – величина для страховика, який здійснює страхування життя, що дорівнює 30% 

від 30 млн. грн. 

НЗП – нормативний запас платоспроможності 

НПДК 1 = 104 017 тис. грн. + 9 000 тис. грн. = 113 017 тис. грн.;  

НПДК 2 = 104 017 тис. грн. + 9 681 = 113 698  тис. грн. 

 

Норматив ризиковості операцій 

Норматив ризиковості операцій – сума прийнятних активів, які відповідають 

вимогам диверсифікації, яка має бути не меншою нормативного обсягу активів, що 

визначається як розмір страхових резервів, які розраховуються відповідно до 

законодавства 

Прийнятні активи з урахуванням п. 2 частини V Положення представлені в таблиці  

Таблиця 6 

Активи Товариства Норм.  

велич, % 

Сума, 

тис. грн 

Грошові кошти на поточних рахунках, банківські 

вклади (депозити) 

Не більше 

30% 

13 436 

Банківські вклади (депозити) Не більше 

70% 

21 000 

Нерухоме майно Не більше 

20% 

11 058 

Облігації підприємств українських емітентів Не більше 

30% 

11 058 

Державні облігації України Не більше 

95% 

- 

Права вимоги до перестраховиків Не більше 

50% 

3 272 

 

Норматив якості активів 

Норматив якості активів – сума низькоризикових активів, визначена п. 2 розділу VІ 

Положення, яка має бути не меншою нормативного обсягу активів 

Норматив якості активів Товариства представлено в таблиці  

Таблиця 7 

Активи Товариства Сума, тис. грн. 
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Цінні папери, емітентом яких є держава - 

Кошти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче 

ніж АА за національною рейтинговою шкалою 

34 415 

Разом: 34 415 

 

3. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 

відповідно до законодавства: 

 

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31.12.2018 року, є МСФЗ та МСБО. 

Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено 

Наказом про облікову політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності. При 

складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2018 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.  

 

Страхові резерви утворюються Товариством з метою забезпечення майбутніх виплат 

страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування). Формування резервів здійснюється Товариством на підставі обліку 

договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми за видами страхування. 

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними 

законодавством, а саме: 

 резерв незароблених премій на будь-яку дату розраховується методом 1/365 

(«proratatemporis») як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним 

договором. Розрахунок частки перестраховиків в резервах незароблених премій 

здійснюється в аналогічному порядку; 

 резерв заявлених, але невиплачених збитків на будь-яку дату визначається з 

урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальників. 

Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактично зазнаних 

або очікуваних збитків у результаті настання страхової події, що має ознаки страхового 

випадку. Визнання частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до 

умов договору перестрахування на дату офіційно направленої претензії про страховий 

випадок; 

 резерв збитків, які виникли, але не заявлені визначається за методом фіксованого 

відсотка у розмірі 10 відсотків від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох 

кварталів, які передують звітній даті. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 

розраховується станом на звітну дату та не змінюється до кінця наступного звітного 

періоду; 

 резерв коливань збитковості (РКЗ) призначений для компенсації майбутніх витрат 

за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів у випадку перевищення коефіцієнту, що характеризує збитковість 

Товариства з урахуванням перестрахування (коефіцієнту нетто-збитковості) над середнім 

значенням такого коефіцієнту. Сформованих резерв коливань збитковості не змінюється 

до кінця наступного звітного періоду. 

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження відносно формування страхових резервів 

та відповідно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страхові контракти», станом на кінець кожного 

звітного періоду Товариство оцінює адекватність визнаних страхових резервів. 

Станом на 31.12.2018 року страхові резерви становлять: 
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- резерв збитків(резерв заявлених, але невиплачених збитків та резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені) – 23 921 тис. грн.; 

-  резерв незароблених премій – 31 367 тис. грн. 

 

4. Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 

фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої: 

 

Товариство не входить до фінансової групи. 

 

5. Структура інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, 

код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності: 

 

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові та 

поточні фінансові інвестиції в сумі 98 927 тис. грн. та представлені в таблиці 

Таблиця 9 

Фінансові інвестиції Назва, код за 

ЄДРПОУ 

Сума, тис. 

грн. 

Кількість, шт. 

Поточні    

Інвестиційні 

сертифікати 

ТОВ «КУА «ГФК (ПЗНВІФ 

«Авангард-Агро-Інвест» 

(34601013-233574) 

285,0 285 

Інвестиційні 

сертифікати 

ТОВ «КУА «ГФК (ПЗНВІФ 

«СТОК-Менеджмент» 

(34601013-233574) 

231,0 2 

Інвестиційні 

сертифікати 

ТОВ «КУА «ЄТІ (ПЗНВІФ 

«Євротранс-Схід» 

(35482477-233946) 

280,4 279 

Облігації  ТОВ «Вроб’ївське-Агро» 

(34653904) 
29 501,5 29 500 

Облігації  СТзОВ «Прогрес-Плюс» 

(30472034) 
68 629,4 68 288 

                   ВСЬОГО  98 927,3 98 354 

 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження 

за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його 

прибутковості й динаміці та інших факторах.  

Поточні фінансові інвестиції оцінені та відображені в бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2018 року за справедливою вартістю. 

Станом на звітну дату дані бухгалтерського обліку Товариства відповідають даним 

фінансової звітності.  

 

6. Щодо наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із 

зобов'язанням щодо наступного їх повернення: 

 

Протягом 2018 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб. 

Товариство  дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від 

фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ 

від 07.12.2016 р. № 913, а саме: «Господарську діяльність з надання фінансових послуг у 

частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного 

їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної 

ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від 

фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення». 
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7. Щодо допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження 

яких Товариство отримало ліцензію: 

 

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 913. 

 

8. Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до 

законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством: 

В страховій компанії наявні внутрішні правила (Положення), що регламентують 

надання фінансовою установою фінансових та супутніх послуг, що затверджені Головою 

Правління. 

Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних 

фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 

Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та 

статей 10, 15, 18, 19 Закону «Про захист прав споживачів», та укладає договори з надання 

фінансових послуг виключно відповідно до таких правил з обов’язковим посиланням на 

внутрішні правила надання фінансових послуг. Договір відповідає вимогам статті 6 

Закону» Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п.18 

Закону «Про захист прав споживачів», розділу ІІ Закону «Про споживче кредитування», 

п.1056 ЦКУ та положення внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою 

компанією. 

 

Товариством розміщені внутрішні правила про надання послуг із страхування інших 

видів, крім страхування життя на власному веб-сайті: http://www.etalon.ua. Товариство 

дотримується затверджених внутрішніх правил надання послуг та укладає договори з 

надання послуг виключно відповідно до таких правил. Товариство включає у договори 

про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на внутрішні правила надання 

послуг. 

 

9. Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 

актуальності: 

 

Товариство надає  клієнтам  інформацію відповідно до статті 12 Закону України 

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

розміщує інформацію, визначену пунктом 24 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913, на 

власному веб-сайті http://www.etalon.ua  та забезпечує її актуальність. 

 

10. Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 

 

Товариство дотримується вимог статті 10 України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» та пункту 23 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. 

№913, щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. Протягом  звітного періоду не 

було фактів виникнення конфлікту інтересів. 

 

11. Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється Товариством 

обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших 

http://www.etalon.ua/
http://www.etalon.ua/
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маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного 

обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат: 

 

Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог  

пункту 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових 

послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою 

КМУ від 07.12.2016 р. №913. 

В приміщеннях, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), є 

доступність для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення відповідно 

до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджуються 

фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, яким має кваліфікаційний 

сертифікат. 

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення розміщена у доступному для візуального сприйняття 

клієнтом (споживачем). 

 

 

12. Щодо внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, 

установлених законодавством: 

 

Товариство не має відокремлений підрозділів, філій, представництв 

 

 13. Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 

 

Товариство дотримується Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 

фінансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 

№ 1772. Службою внутрішнього аудиту протягом року порушень законодавчих норм та 

внутрішніх положень Товариства не виявлено. 

За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього 

контролю щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності, а також моніторинг системи внутрішнього контролю в цілому відповідають 

розміру і структурі Товариства. 

За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності 

проводиться зовнішній аудит. 

 

Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2018 року пов’язана 

з забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового 

контролю за використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і 

достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій 

відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. 

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2018 рік були розглянуті  політики та 

процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються 

тверджень у фінансових звітах.  

 

14. Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне 

технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових 

послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг: 

 

У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне 

забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку 
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операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 

Нацкомфінпослуг у відповідності до вимог пункту 27 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913 та 

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку складання звітних даних 

страховиків» від 03.02.2004 р.  № 39. 

 

15. Щодо готівкових розрахунків: 

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого 

законодавства, а саме: «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

21.01.2004 р. №22 (із змінами). 

Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштів, що підтверджується 

виписками банку, Товариства складає 34 443 тис. грн. та представлені в таблиці: 

 

Таблиця 10 

Назва банку Інвестиційний рівень 

банку за національною 

рейтинговою шкалою 

тис. грн. 

Кошти на 

поточних 

рахунках 

Кошти на 

депозитних 

рахунках 

Універсал Банк uaAA 11 001,3 7 005,4 

Приватбанк uaAA 2 170,0 7 000,0 

ІндустріалБанк uaAA- 64,1 7 000,0 

Аваль uaAA 135,6 - 

Інші  65,0 1,6 

Разом: 13 436,0 21 007,0 

 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

 

16. Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів 

безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або 

відповідну охорону): 

 

Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та наявність 

необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну 

сигналізацію та/або відповідну охорону), дотримується Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні, затверджених Постановою НБУ від 29.12.2017 

р. № 148 та пункту 29 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 

Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913 

Приміщення Товариства забезпечене цілодобовою охороною. В своєму користуванні 

Товариство має металеві шафи, де зберігаються документи, а також сейфи для зберігання 

готівкових коштів та інших матеріальних цінностей. 

 

17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу 

(джерела походження коштів): 

 

Статутний капітал сплачено учасниками в повному обсязі в попередніх періодах. У 

звітному періоді розмір статутного капіталу Товариства не змінювався. Несплаченого або 

вилученого капіталу немає. 
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18. Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у 

дооцінках, внески до додаткового капіталу): 

 

Станом на 31.12.2018 р. власний капітал Товариства має наступну структуру: 

Таблиця 11 

Пасив балансу Код рядка 
на 31.12.2017 р. 

(тис. грн.) 

на 31.12.2018 р. 

(тис. грн.) 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 77 000 77 000 

Капітал у дооцінках 1405 41 753 41 559 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 12 367 12 367 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
1420 (26 744) (27 284) 

Інші резерви 1435 7 021 1 724 

Усього власного капіталу 1495 111 397 105 366 

 

 

19. Щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів 

фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів 

Товариства: 

 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена Керівництвом Товариства 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід 

від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від надання послуг з 

інших видів страхування, крім страхування життя. 

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої 

вартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки 

фінансових інструментів передбачених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».  

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу 

вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи 

використання закритих вхідних даних. Проте за обмежених обставин наближеною 

оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної 

останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує 

широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою 

оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні. 

 

 

20. Щодо  відповідність політики перестрахування та здійснення обов’язкового 

страхування 

 

Товариство дотримується політики відповідності перестрахування встановленим 

законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з 

тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав 

ліцензію. 

 

21. Щодо ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування 

життя: 

Товариство  не має ліцензії на страхування життя і відповідно не заключає договори 

страхування життя. 
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22. Інформація щодо належного та повного формування та обліку резерву заявлених, 

але не виплачених збитків: 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків в Товариством  належно та повно 

сформований та обліковується згідно законодавства.  

 

23. Розкриття інформації щодо заходів із забезпечення безперервності діяльності 

Товариства 

 

Товариством розроблений  План щодо забезпечення  безперервної діяльності 

страховика. План визначає ступінь схильності компанії внутрішнім і зовнішнім загрозам 

та служить керівництвом до дії під час кризових ситуацій.  

Основні напрямками цього плану є: 

- забезпечення стабільності діяльності Товариства; 

- організоване відновлення діяльності; 

- скорочення часу порушення нормальної роботи; 

- зменшення навантаження на провідних співробітників; 

- мінімізація потенційних фінансових втрат; 

- зменшення юридичної відповідальності; 

- краще збереження майна; 

- підвищення безпеки персоналу та клієнтів; 

- дотримання вимог  інструкцій з техніки безпеки. 

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні 

 

24. Розкриття інформації щодо перевірки страховиком адекватності страхових 

зобов’язань 

 

Відповідно до «Методики формування страхових  резервів за видами страхування, 

іншими,  ніж страхування життя» страховик на кожну дату, на яку складається звітність, 

проводить перевірку адекватності страхових зобов’язань. Перевірка адекватності 

страхових зобов’язань є визначенням достатності визнаних страхових зобов’язань для 

майбутніх страхових виплат за договорами та витрат, пов’язаних з виконанням таких 

договорів. 

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження відносно формування страхових 

резервів та відповідно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страхові контракти», станом на кінець 

кожного звітного періоду Товариство оцінює адекватність визнаних страхових резервів. 

Тест перевірки відповідності зобов’язань за страховими договорами (надалі за текстом - 

LAT (Liability Adequacy Test) проводився у відповідності до вимог розділу «Визнання та 

оцінка. Перевірка адекватності зобов’язань». LAT проводиться з метою перевірки 

достатності зобов’язань за страховими договорами за виключенням суми відповідних 

активів відстрочених комісійних витрат. У проведенні тесту використовуються поточні 

оцінки майбутніх контрактних фінансових потоків та витрат на врегулювання збитків.  

LAT проводивься окремо по кожному виду страхування. 

Результати тесту адекватності зобов’язань на 31.12.2018 року показали, що резерви 

не потребують  доформування. 

25. Розкриття інформації про  проведення страховиком стрес-тестування статей 

Балансу станом на 31.12.2018 р. 

 

Згідно з вимогами Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг  від 13.02.2014  № 484 «Про затвердження 

Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття 

інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів»  стрес-

тестування має бути спрямоване на перевірку вразливості страховика до ризиків і на 
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достатність капіталу. Одночасно страховик має враховувати лише події, що можуть 

призвести до суттєвих фінансових втрат. 

 

Товариством було проведено стрес-тестування статей балансу станом на 31.12.2018 

р. щодо ключових ризиків. Результати проведеного стрес-тестування показали, що 

Товариство не потребує жодних позапланових заходів щодо зменшення впливу ризиків. 

Разом із тим, Товариство продовжує постійний моніторинг впливу ризиків у відповідності 

до Стратегії управління ризиками та у разі необхідності вживатиме відповідні заходи. 

 

В даному розділі нами виконані вимоги п. 3 ст.40-1 Закону України  «Про цінні 

папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480 

 

Ми перевірили інформацію зазначену в пунктах 1-4 розділу «Звіт про корпоративне 

управління» Звіту про управління Товариства: 

• посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

Товариство; 

• пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він 

відхиляється і причини таких відхилень; 

• інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих 

на зборах рішень; 

• персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 

Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис 

прийнятих на них рішень. 

 

Ми також перевірили інформацію зазначену в пунктах 5-9 розділу «Звіт про 

корпоративне управління», Звіту про управління Товариства, щодо яких висловлюємо 

свою думку: 

• опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками; 

• перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Товариства; 

• інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах Товариства; 

• порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

• повноваження посадових осіб Товариства. 

 

На нашу думку інформація, що викладена в  пунктах 5-9 розділу «Звіт про 

корпоративне управління», Звіту про управління Товариства розкрито у достатньому 

обсязі та відповідає фінансовій звітності та застосовним нормативно правовим 

вимогам. 

 

Додаткова інформація, яка наводиться на вимогу статті 14 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258.  

 

Вибір суб’єкта аудиторської діяльності 

 

Нас було обрано та призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 р. Протоколом 

Наглядової ради Товариства № 59 від 08.02.2019 року, відповідно до якого укладено з 

нами Договір про надання аудиторських послуг № 02/01 від 12.02.2019 р. 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 1 рік. 
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Аудиторські оцінки 

 

Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення 

фінансової звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання.  

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 

середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, 

відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським 

персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. 

Ми провели аудит відповідно до МСА, які покладають на нас відповідальність за 

отримання  достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження 

аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності 

можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується 

відповідно до МСА. 

Оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 

(консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства, 

включає припущення та інші судження керівництва стосовно таких питань: 

ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов’язаних 

розкриттів як: 

 настання – операції та події, які були зареєстровані або розкриті, дійсно мали місце і 

стосуються суб’єкта господарювання; 

 повнота – всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а 

всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було 

включено; 

 точність – суми та інші дані, пов’язані із зареєстрованими операціями і подіями, 

були записані правильно, а пов’язані розкриття були відповідно виміряні й викладені; 

 закриття періоду – операції та події були зареєстровані у правильному обліковому 

періоді; 

 класифікація – операції та події були зареєстровані на належних рахунках; 

 подання – операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко 

викладені, а пов’язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 

ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів на 

кінець періоду: 

 існування – активи, зобов’язання та власний капітал наявні; 

 права та зобов’язання – суб’єкт господарювання має або контролює права на активи, 

а зобов’язання є зобов’язаннями суб’єкта господарювання; 

 повнота – всі активи, зобов’язання та власний капітал, які мають реєструватися, були 

зареєстровані, а всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, 

було включено; 

 точність, оцінка та розподіл – активи, зобов’язання та власний капітал включені до 

фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов’язані з цим коригування щодо оцінки або 

розподілу належно зареєстровані, а пов’язані розкриття було відповідно виміряні та 

викладені; 

 класифікація – активи, зобов’язання та участь у капіталі було відображено на 

відповідних рахунках; 

 подання – активи, зобов’язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або 

деталізовані та чітко викладені, а пов’язані розкриття є релевантними і зрозумілими в 

контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 
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Ми провели аналіз суджень управлінського персоналу щодо ризиків суттєвого 

викривлення інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності), що 

перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства. 

Наші аудиторські процедури включали в себе: 

 запити управлінському персоналу щодо окремих питань оцінок та процесів 

керування ризиками суттєвого викривлення; 

 отримані розуміння того, як ті кого наділено найвищими повноваженнями 

здійснюють нагляд за процесами управлінського персоналу для ідентифікації та вживання 

дій у відповідь на ризики шахрайства; 

 проведена оцінка інформації, отриманої в результаті інших процедур оцінки 

ризиків та виконаної роботи, пов'язаної з ними, про наявність одного чи кількох чинників 

ризику шахрайства; 

 визначені загальні дії у відповідь на тестування моніторингу заходів контролю 

суб’єктом господарювання. 

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми 

застосовували професійний скептицизм. 

Виконуючи наші аудиторські процедури, ми: 

 розглянули причини ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень окремо за 

кожним класом операцій, залишком на рахунку та розкриттям інформації; 

 передбачили отримання тим більш переконливих аудиторських доказів, чим вища 

наша оцінка ризиків. 

Ми зберігали професійний скептицизм протягом усього аудиту, визнаючи 

можливість існування суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, незважаючи на 

минулий досвід аудитора щодо сумлінності та чесності управлінського персоналу і тих, 

кого наділено найвищими повноваженнями. 

Ми отримали достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених 

ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування 

прийнятних дій у відповідь на проблемні питання.  

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на 

рівні фінансової звітності, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці 

структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не 

виявили перелічених ризиків, які привели до модифікації нашого висновку. 

Ми не виявили суттєвих не відкоригованих невідповідностей в  процесі аудиту. 
 

 

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із 

шахрайством. 

 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, 

що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 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. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми 

виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Товариства. 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і 

точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський 

контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, 
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достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший 

контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур 

внутрішнього контролю у Товариства. 

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть 

мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в 

тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми 

отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру 

його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 

пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми 

використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур 

ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені 

управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства.  

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли 

привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких 

дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення 

шахрайства, є відповідними та ефективними. 

 

Інші послуги 

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями. 

Протягом звітного року ми не надавали послуги, заборонені законодавством та 

перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258. 

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ «МФА» є незалежними 

від СК «Еталон» протягом проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 

У звітному році ТОВ «МФА» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з 

обов’язкового аудиту. 

 

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 

суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 

процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 

оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 

виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової 

звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах 

обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, 

властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо 

аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА. 

 

Інші елементи  

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю 
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особи відповідно до установчих 

документів: 

«Міжнародний фінансовий аудит» 

Код за ЄДРПОУ: 37024556 

Свідоцтво про відповідність 

системи контролю якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 

26.06.18 р., дійсне до 31.12.2023 

 Включено до розділів Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності під реєстраційним 

номером 4352 

 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 

ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 

СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС  

Прізвище, ім’я, по батькові 

аудиторів, що брали участь в 

аудиті та їх номер реєстрації у 

реєстрі 

Панаріна Ольга Василівна – 100364 

Арцев Мирослав Юхимович - 100206 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

- дата та номер договору на проведення аудиту № 02/01 від12.02.2019 року. 

- дата початку  аудиту  

- дата закінчення проведення аудиту 

12.02.2019 

28.03.2019 

Місце проведення аудиту 03179 м. Київ, вул. Академіка 

Єфремова, 9 кв. 5 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора, є Панаріна Ольга Василівна.   

 

Підпис аудитора       Панаріна О.В.  

                                   

 

Директор                  Арцев М.Ю. 

 

 

03179 м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 

 

28 березня 2019 року 

 


