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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 
Щодо фінансової звітності страховика:  
 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ЕТАЛОН» 
за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. 
по результатам перевірки незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ « Аудиторська фірма  «Добсон-консалтинг» 
згідно з договором  № 159 від 16.12.2015 року 

 
 
м. Київ «22» січня  2016 р. 
 
 
АДРЕСАТ 

 
Звіт незалежного аудитора призначається для Національної комісії, що здійснює державне регу-

лювання у сфері ринків фінансових послуг, власників цінних паперів та керівництва суб'єкта 

господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється.  
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 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА 
 

Повна назва Приватне акціонерне товариство 
Страхова компанія «Еталон» 

Код за ЄДРПОУ 20080515 

Місцезнаходження 03057 Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, ІІ-й під’їзд 

Перелік та дата видачі ліцензій на 
здійснення страхової діяльності 

Ліцензії серії АВ №469848–469849, 469851–469869 
469897 від 28.07.2009 року, АГ №569184 від 06.01.2011 
року, АВ №594251 від 23.01.2012 року, АЕ №641918 від 
28.04.2015 року. 
Всього 25 ліцензій з безстроковим терміном дії. 

Дата державної реєстрації 15.11.2001р. Печерською районною в м. Києві  
державною адміністрацією 

Основні види діяльності  
згідно статутних документів 

за КВЕД: 65.12 – інші  видистрахування,  
крім страхування життя 

Середньоспискова чисельність  
працівників 181 

Дата внесення змін до Статуту В 2015 році змін не відбувалось 

 
 
 
 ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 
Аудитор здійснив перевірку річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЕТАЛОН», яка складає повний  комплект фінансової звітності у відповідно-
сті до МСФЗ та включає: 

 Баланс станом на 31.12.2015 р. (форма1); 
 Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року  (форма 2); 
 Звіт  про рух грошових коштів  за 2015 рік (форма 3); 
 Звіт про власний капітал за 2015 рік (форма 4); 
 Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та 

інші пояснювальні примітки. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ  ЗВІТНІСТЬ. 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання цієї фінансової звітності ві-
дповідно до принципів визначеної облікової політики та міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (надалі МСФЗ).  
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформа-
ції, фінансового звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; ви-
бір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають об-
ставинам. 
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Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впли-
вають на суми активів та зобов'язань, відображених у попередній фінансовій звітності, а також 
на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду. 

Відповідальність стосовно наданої попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на основі резуль-
татів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а та-
кож планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінан-
сова звітність не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження ауди-
тора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки.  
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
для складання та достовірного подання  суб’єктом господарювання попередньої фінансової звіт-
ності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висло-
влення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит вклю-
чав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності. 
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підста-
ви для висловлення модифікованої аудиторської думки. 

АУДИТОРСЬКА ДУМКА 
Складання аудиторського висновку (звіту) щодо комплекту фінансової звітності регламентується 
МСА, зокрема у відповідності з вимогами МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності»,  МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 
МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудито-
ра». У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський ви-
сновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» 

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ 
При переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності Товариством не була переоцінена не-
рухомість за справедливою вартістю, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». До 
складу нематеріальних активів віднесено велику кількість програмних продуктів та ліцензій до 
них, що не підпадають під термін нематеріальний актив, згідно МСФЗ.  

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний) 
На думку аудитора, річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, за винят-
ком обмежень, згаданих у параграфі «Підстава для висловлення модифікованої думки», складена в 
усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення 
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що прийняті управлінський персоналом 
згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2015 року.  
Річна фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, трансформованих за вимо-
гами МСФЗ.  

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 
Звертаємо Вашу увагу  на вплив економічної кризи (значний зріст темпу інфляції ) та політичної 
нестабільності, які тривають в Україні, в результаті чого, вартість активів стає заниженою, що 
впливає на структуру балансу, змінює рівень витрат, зокрема амортизації. Купівельна спромож-
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ність грошових коштів, які належать підприємству знижуються , що впливає на потенційну корис-
ність грошей, зіставність показників фінансової звітності за різні періоди  стає неможливою. 
Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання. 

ДОТРИМАННЯ СТРАХОВИКОМ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ 
АКТІВ 

- Приватне акціонерне товариство «ЕТАЛОН» за даними річної фінансової звітності має мож-
ливість безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців. Але, 
виходячи з того, що на сьогоднішній день в Україні важке економічне становище та значно 
низький рівень платоспроможності покупців – є вірогідність зменшення доходу та відпові-
дно погіршення фінансового стану Товариства в цілому; 

-  Прийнята керівництвом страховика облікова політика відповідає вимогам законодавства про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітно-
сті; 

-Збільшення розміру Статутного капіталу не відбувалось; 
- Приватне акціонерне товариство «ЕТАЛОН» здійснює належне ведення обліку договорів 

страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової виплати, що дозволяє страхови-
ку дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків; 

-Страхові резерви сформовані в достатньому обсязі, облік страхових резервів ведеться відпові-
дно до вимог законодавства; 

-Приватне акціонерне товариство «ЕТАЛОН» дотримувалось нормативів достатності та дивер-
сифікованості активів протягом звітного періоду; 

-Істотних операцій з активами, які мали наслідки невиконання страховиком фінансових норма-
тивів протягом звітного року не було; 

-Система управління ризиками на підприємстві знаходиться в стадії запровадження; 
-Система внутрішнього контролю на підприємстві існує, але її постійно необхідно вдоскона-

лювати та посилювати, чого немає на підприємстві.       

ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ 
Річна фінансова звітність є другим повним комплектом звітності складеної у відповідності з 
МСФЗ. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. 
З цією метою Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012 р. («дата пере-
ходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності».  
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України 
«Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супут-
ніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних 
стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року. 

Аудитор дотримався вимог МСА № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема 
акціонери. 

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою 
одержання обґрунтованої  впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи 
відповідає складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення 
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень. 
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Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інфор-
мації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського 
обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку зага-
льного подання попередньої фінансової звітності. 
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що 
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання 
аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що 
використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для 
обґрунтування аудиторської думки. 

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки 
активів та зобов'язань: 

  амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом, 

  амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом; 

  ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною  
  нулю; 

  оцінку вибуття запасів здійснювати методом ФІФО; 

  калькулювання виробничої собівартості продукції, формування постійних та змінних  
 загальновиробничих витрат здійснювати у відповідності з переліком встановленим  
 Наказом про облікову політику. 
 

Розмір  суттєвості  обумовлювався  при  складанні  договору  на  проведення  аудиту. 

Метою проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності є висловлення думки 
стосовно того, чи відповідає річна фінансова звітність Товариства принципам облікової по-
літики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.  
Річна фінансова звітність підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та 
облікової політики. 
 

Розкриття інформації за видами активів 
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог Порядку складання звітних 
даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 р. № 39 з ура-
хуванням Розпорядження Нацкомфінослуг від 22.11.2012 р. № 2316 «Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових по-
слуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при 
розкритті інформації фінансовими установами». 
 

Необоротні активи 
У складі необоротних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2015 року 
обліковуються, нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, залишок 
коштів у централізованих страхових резервних фондах. 

Нематеріальні активи Товариства станом на 31.12.2015 року становлять 160 тис. грн. 
Основні засоби Товариства станом на 31.12.2015 року становлять 9 519 тис. грн. 
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Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість, знос та залишкова вартість необоротних активів 
за видами наведено у таблиці (тис. грн.): 
 

Види необоротних активів Первісна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 

Основні засоби, в тому числі: 21 802 12 283 9 519 

нерухомість,  
яка мала бути переоцінена за справедливою вартістю 12 894 3 839 9 055 

Нематеріальні активи 3 208 3 048 160 

Разом основні засоби і нематеріальні активи 25 010 15 331 9 679 

 

Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 року складають 89 035 тис. грн. 
До складу фінансових інвестицій входять придбані цінні папери інших підприємств, а саме: 
 

№ Емітент Кількість шт. Біржовий 
курс, грн 

Сума вкладень, 
грн 

1 
"ЗНВКІФ ""Абсолют платінум" 2,00 8 003,00 16 006,00 

2 
Профінанс ПАТ 11 183,00 1 845,00 20 632 635,00 

3 
Стандарт РЕ 18 891,00 12,55 237 082,05 

4 
Еліт Інвест Проект 530 786,00 4,27 2 266 456,22 

5 
ПАТ "Глобал транспорт логистик" 103 332 134,00 0,18 18 599 784,12 

6 
ПАТ "ФК" Авангард" 6 236 176,00 4,04 25 209 117,86 

7 
ПАТ «ЦОН «НОРМА» 17 603,00 20,00 352 060,00 

8 
СТОВ "Калина" 2 700,00 1 000,53 2 701 431,00 

9 
ТОВ "Розтоцьке" 2 700,00 1 017,77 2 747 979,00 

10 
ТОВ "ЕГРЕС-АГРО" 16 000,00 1 017,05 16 272 800,00 

Всього 89 035 351,25 

 
 
 
 

Оборотні активи 
У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2015 року облікову-
ються: виробничі запаси, дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), інша поточна 
дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті та іноземній 
валюті, інші оборотні активи. 
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Виробничі запаси Товариства за даними балансу станом на 31.12.2015 року складають 32 тис. грн. 
Чиста вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2015 року 
складає 7 468 тис. грн. Резерв сумнівних боргів становить станом на 31.12.2015 року – 1 711 тис. 
грн. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2015 року складає: 

  з бюджетом – 186 тис. грн.,у т.ч. з податку на прибуток 186 тис. грн.; 

  за виданими авансами – 652 тис. грн.; 

  з нарахованих доходів – 42 тис. грн.; 

  інша поточна дебіторська заборгованість – 7914 тис. грн.  
Обсяг дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до МСБО, яка рахується на балансі, 
підтверджується первинними документами. Данні аналітичного обліку відповідають даним синте-
тичного обліку. 
Розрахункові операції Товариство здійснює як в готівковій формі, так і безготівковій. 

Облік операцій в готівковій формі здійснюється з дотриманням вимог Положення “Про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 
року за № 637, із змінами та доповненнями. 
Банківські операції у Товаристві здійснюються у відповідності з Інструкцією “Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 року 
за № 22, з урахуванням доповнень та змін.  

Облік операцій по банківським рахункам ведеться на рахунку 31 “Поточні рахунки в банках". 
Проведені операції підтверджені виписками банку та додатками до них. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштів на рахунках в банках становить 9 929 тис. 
грн. 

Дані аналітичного обліку по рахунку 31 відповідають значенню рядка 1167  балансу Товариства 
станом на 31.12.2015 року. 

Частка перестраховика у страхових резервах 3 131 тис. грн. 
Дані синтетичного обліку активів відповідають даним звітності Товариства і в абсолютному зна-
ченні становлять 133 716 тис. грн. станом на 31.12.2015 року. 
На думку аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за 
видами активів Товариства станом на 31.12.2015 року відповідно до Міжнародних Стандартів Фі-
нансової Звітності. 

Розкриття інформації про забезпечення 
У розділі ІІ «Довгострокові зобов'язання і забезпечення» пасиву балансу обліковуються довго-
строкові зобов’язання та страхові резерви на загальну суму станом на 31.12.2015 року – 30 420 тис. 
грн.  

Інші довгострокові зобов’язання становлять 9 600 тис. грн. 
Страхові резерви – 20 820 тис. грн., у тому числі резерв збитків або резерв належних виплат –        
5 156 тис. грн., резерв незароблених премій 15 664 тис. грн. 
Розкриття інформації про забезпечення відповідає вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні зо-
бов’язання та умовні активи». 
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Розкриття інформації про зобов’язання 
В розділі IІІ «Поточні зобов'язання і забезпечення» пасиву балансу відображені поточні зо-
бов’язання за розрахунками з одержаних авансів, поточні зобов’язання за розрахунками з бюдже-
том, поточні зобов’язання зі страхування, поточні зобов’язання з оплати праці, поточні зо-
бов’язання з учасниками. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом за даними балансу станом на 31.12.2015 року 
складають 28 тис. грн., що відповідає значенню 1620 статті Балансу. 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування за даними балансу станом на 31.12.2015 ро-
ку складають 63 тис. грн., що відповідає значенню 1625 статті Балансу. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці за даними балансу станом на 31.12.2015 ро-
ку складають 119 тис. грн., що відповідає значенню 1630 статті Балансу. 

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів за даними балансу станом на 
31.12.2015 року складають 221 тис. грн., що відповідає значенню 1635 статті Балансу. 

Поточні зобов’язання за страховою діяльністю за даними балансу станом на 31.12.2015 року скла-
дають 12 895 тис. грн., що відповідає значенню 1650 статті Балансу. 

Данні синтетичного обліку зобов’язань Товариства відповідають даним звітності Товариства і в 
абсолютному значенні становлять 15 867  тис. грн. станом на 31.12.2015 року. Перевірка правиль-
ності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась. 
Визнання та оцінка зобов'язань на Товаристві в цілому відповідає вимогам МСБО. На думку ауди-
тора, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства 
станом на 31.12.2015 року відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. 

Розкриття інформації про власний капітал 
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року становить 87 429 тис. грн., в тому числі: 

 статутний капітал – 77 000 тис. грн.; 

 капітал у дооцінках — -24 194 тис. грн.; 

 резервний капітал —12 367 тис. грн.; 

 нерозподілений прибуток – 17 413 тис. грн. 
 

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 
Аналітичний облік статутного капіталу відображається на балансовому рахунку 40 «Статутний 
капітал» своєчасно та достовірно. 
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні з регіс-
трами обліку, балансом, звітом про фінансові результати. Станом на 31.12.2015 року статутний 
фонд (капітал) Товариства сформовано повністю. 

Формування та сплата статутного капіталу СК “Еталон” відбувалась таким чином: 

Дата 

Сума статутного 
капіталу 

 (+ збільшення, 
– зменшення), 

грн. 

Форма внеску  
до статутного 

капіталу 

Назва, номер та дата документу,  
що підтверджує сплату статутного капіталу 

31.12.97 235 700,00 грошові  
кошти 

Аудиторський висновок Аудиторської фірми “Слаут і К” (ліцензія № 
001642) від 04.03.98р. про результати перевірки достовірності бухгал-
терської звітності та аналізу фінансового стану ЗАТ “Українська по-
штово-страхова компанія” за 1997 рік (в частині підтвердження розмі-
ру сплаченого статутного фонду). 
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235 700,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 27 квітня 1998 року, 
реєстраційний номер 199/1/98, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 235 700 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 235 700,00 гривень, форма випуску документарна 

19.06.98 + 129 881,00 

реінвестовані 
дивіденди з 
прибутку за 
1997 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №9 від 19.06.1998 р. 

365 581,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28 травня 1999 року, 
реєстраційний номер 194/1/99, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 365 581 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 365 581,00 гривень, форма випуску документарна 

26.05.99 + 250 898,00 

реінвестовані 
дивіденди з 
прибутку за 
1998 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №11 від 25.05.1999 р. 

616 479,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25 квітня 2000 року, 
реєстраційний номер 188/1/100, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 616 479 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 616 479,00 гривень, форма випуску документарна 

17.05.00 + 238 402,00 

реінвестовані 
дивіденди з 
прибутку за 
1999 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №12 від 17.05.2000 р. 

854 881,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25 червня 2001 року, 
реєстраційний номер 278/1/01, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 854 881 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 854 881,00 гривень, форма випуску документарна 

23.05.01 + 207 800,00 

реінвестовані 
дивіденди з 
прибутку за 
2000 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №14 від 23.05.2001 р. 

1 062 681,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 18 липня 2001 року, 
реєстраційний номер 343/1/01, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 1 062 681 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 1 062 681,00 гривень, форма випуску документарна 

12.10.01 + 4 937 319,00 грошові кошти Платіжне доручення №005 від 18.01.2002р. 
(Протокол загальних зборів акціонерів №17 від 12.10.2001 р.) 

6 000 000,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 27 березня 2002 року, 
реєстраційний номер 143/1/02, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 6 000 000 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 6 000 000,00 гривень, форма випуску документарна 

24.03.03 + 24 000 000,00 

реінвестовані 
дивіденди  
з прибутку  
за 2002 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №01-3 від 24.03.2003 р. 

30 000 000,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25 квітня 2003 року, 
реєстраційний номер 183/1/03, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 30 000 000 штук простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну 
номінальну вартість 30 000 000,00 гривень, форма випуску докумен-
тарна 

29.04.04 + 62 600 000,00 

реінвестовані 
дивіденди  
з прибутку  
за 2003 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів №01-2 від 29.04.2004 р. 
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92 600 000,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 26 липня 2004 року, 
реєстраційний номер 431/1/04,  видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 92 600 000 штук простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну 
номінальну вартість 92 600 000,00 гривень, форма випуску докумен-
тарна 

21.02.05 + 87 400 000,00 

реінвестовані 
дивіденди   
з прибутку  
за 2004 р. 

Протокол загальних зборів акціонерів б/н від 21.02.2005 р. 

180 000 000,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 06 липня 2005 року, 
реєстраційний номер 315/1/05, видане Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку на 180 000 000 штук простих іменних 
акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну 
номінальну вартість 180 000 000,00 гривень, форма випуску докумен-
тарна 

27.02.07 – 110 000 000,00 – Протокол загальних зборів акціонерів б/н від 27.02.2007 р. 

70 000 000,00 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14 вересня 2007 року, ре-
єстраційний номер 388/1/07, видане Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку на 70 000 000 штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну 
вартість 70 000 000,00 гривень, форма випуску документарна 

Протокол загальних зборів акціонерів б/н від 06.07.2009 р. 

70 000 000,00 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 30 липня 2009 року,  
реєстраційний номер № 226/1/09,  
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку,  
на 70 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю  
1,00 гривня за акцію, на загальну номінальну вартість 70 000 000,00 
гривень, форма випуску бездокументарна. 
 

 
У жовтні 2010 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» стало правона-
ступником Приватного акціонерного товариства «ПУСК», ідентифікаційний код 32664836. 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства  «ПУСК» 
(протокол № 3-2009 від 12.10.2009 р.) було прийнято рішення про реорганізацію шляхом 
приєднання Страхової компанїі «ПУСК» до Страхової компанії «Еталон». Передавальний акт 
майна, прав та зобов’язань від Страхової компанїі «ПУСК» до Страхової компанії «Еталон» у 
зв’язку з приєднанням затверджений спільними загальними зборами акціонерів обох страхових 
компаній 27.04.2010 р., протокол № 5. Передавальний акт посвідчено 27.04.2010 р. Міщенко О. П., 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 367-370. Згідно 
з передавальним актом  до Страхової компанії «Еталон» як до правонаступника Страхової 
компанїі «ПУСК» передано все майно, права та обов’язки, у тому числі повністю сплачений гро-
шовими коштами статутний капітал у розмірі 7 000 000,00 (сім мільйонів) грн. 00 коп. Внески до 
статутного капіталу Страхової компанїі «ПУСК» здійснювались таким чином: 
 
1) Статутний фонд на момент державної реєстрації (17.10.2003 року) Товариства відповідно до 
установчих документів становив 9 000 000 (дев’ять мільйонів) гривень. Засновниками Товариства 
на дату його державної реєстрації сплачено вартість акцій у повному обсязі таким чином: 
 

№ 
з/
п 

Назва засновни-
ка 

Сума 
внеску до 
статутно-
го фонду, 

Заявлена 
частка в 

статутно-
му фонді, 

Кіл-
сть 

акцій
, 

Обсяг 
сплачено
ї части-
ни, грн. 

Форма 
внеску 
до ста-
тутного 

Назва,  
№ та дата 

документа про 
сплату внеску 

Сплачена 
частка ста-

тутного 
фонду, 
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грн. % шт. фонду до статутного 
фонду 

%  
до 

заявленої 

1 ТОВ “Атланта 
плюс” 

8 994 000 99,933 8 994 8 994 000 грошові 
кошти 

Платіжне дору-
чення № 94 від 
07.10.2003 року 

100,0 

2 ТОВ “Аваль-
брок” 

5 000 0,056 5 5 000 грошові 
кошти 

Платіжне дору-
чення №239 від 
07.10.2003 року 

100,0 

3 
ТОВ  

“Сігма Текно-
лоджиз Україна” 

1 000 0,011 1 1 000 грошові 
кошти 

Платіжне дору-
чення №2 від 

07.10.2003 року 
100,0 

 Разом 9 000 000 100,0 9 000 9 000 000 – – – 
 
2) Згідно з Протоколом загальних зборів акціонерів від 22.02.2005 року прийнято рішення про збі-
льшення статутного фонду Товариства шляхом додаткового випуску 9 500 (дев’яти тисяч п’я-
тисот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна на 
суму 9 500 000 (дев’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень за рахунок реінвестиції дивідендів з при-
бутку, отриманого в 2003 та 2004 роках. Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ “Страхова 
компанія “Пуск” від 22.02.2005 р. внесено зміни до статуту Товариства, а саме статутний фонд 
встановлено у розмірі 18 500 000 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, розділений на 18 
500 (вісімнадцять тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна 
тисяча) гривня кожна. 
3) Відповідно до Рішення Спостережної Ради Товариства від 29 травня 2006 року №1/5 прийнято 
рішення про зменшення статутного фонду Товариства з 18 500 000 гривень до 7 000 000 гривень 
шляхом вилучення з обігу 11 500 (одинадцяти тисяч п’ятсот) раніше випущених акцій та їх ану-
лювання. Номінальна вартість однієї акції залишається незмінною і становить 1 000 (одна тисяча) 
гривень. Станом на 31 грудня 2009 року Товариством викуплено акції власної емісії у акціонерів у 
повному обсязі на загальну суму 11 500 000 (одинадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень.  
Розрахунки з акціонерами за викуплені акції здійснювались Товариством таким чином: 

 

№ Акціонери 

Кількіс
ть ви-
купле-

них 
акцій, 
(шт.) 

Номін
альна 
вартіс

ть 
акцій 
(грн.) 

На загальну 
суму (грн.) 

Форма 
оплати 
за акції 

Документ 

Но-
мер 
до-
ку-
мен
та 

Дата до-
ку-мента 

Дата спи-
сання 

коштів з 
банківсь-
кого ра-
хунку 

Товари-
ства 

Обсяг 
сплаченої 
частини, 

(грн.) 

Спла-
чена 
част-
ка, % 

до 
заявле

ної 

1 Вовченко Сергій 
Миколайович 837 1 000 837 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
75 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

2 Волошко Леся 
Іванівна 1 036 1 000 1 036 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
76 30/05/06 31/05/06 1 036 000 100 

3 Волощук Іван 
Петрович 837 1 000 837 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
77 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

4 
Горовенко Ми-

хайло 
Олексійович 

837 1 000 837 000 грошові 
кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
78 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

5 
Деркач Олек-

сандр 
Віталійович 

1 730 1 000 1 730 000 грошові 
кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
79 30/05/06 31/05/06 1 730 000 100 

6 Пінчук Іван Гри-
горович 837 1 000 837 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
80 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

7 
Слободський 

Ігор 
Станіславович 

837 1 000 837 000 грошові 
кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
81 30/05/06 31/05/06 837 000 100 
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8 Смолій Яків Ва-
сильович 837 1 000 837 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
82 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

9 
Шелудько 

Григорій Павло-
вич 

837 1 000 837 000 грошові 
кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
83 30/05/06 31/05/06 837 000 100 

10 Шпиг Федір 
Іванович 2 875 1 000 2 875 000 грошові 

кошти 

платіжне 
доручен-

ня 
74 30/05/06 31/05/06 2 875 000 100 

 

Всього  
викуплені  

Товариством  
акції  

у акціонерів 

11 500 – 11 500 000 – – – – – 11 500 000 100 

 

Таким чином, заявлений статутний фонд «Страхова компанія «ПУСК» сформовано та сплачено 
відповідно до вимог чинного законодавства України у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 
копійок, що складає 100 (сто) відсотків зафіксованої в Статуті суми статутного фонду.  
 
Внаслідок приєднання Страхової компанії «ПУСК» до Страхової компанії «Еталон» статутний 
капітал Приватного акціонерного Товариства «Страхова компанія «Еталон» становить 77 000 000 
(сімдесят сім мільйонів) гривень. 13.10.2010 року у Шевченківській РДА м. Києва зареєстровано 
нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон», згідно 
з якою статутний капітал Товариства встановлено у розмірі 77 000 000 (сімдесят сім мільйонів) 
гривень, поділений на 77 000 000 (сімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1 (одна) гривня кожна. Статутний капітал Товариства у розмірі 77 000 000 (сімдесят сім 
мільйонів) гривень. На момент складання цього аудиторського висновку Страхова компанія «Ета-
лон» здійснює реєстрацію випуску акцій у зв’язку з приєднанням Страхової компанії «Пуск» у 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 
Таким чином, станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Страхової компанії «Еталон» 
сформовано та сплачено відповідно до вимог чинного законодавства України у розмірі 77 000 000 
(сімдесят сім мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) відсотків зафіксованої в Статуті 
суми статутного капіталу.  

На думку аудитора, порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам діючого законо-
давства України. 

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно розкривають 
інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року відповідно до Міжнарод-
них Стандартів Фінансової Звітності. 

КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ 
На рахунку бухгалтерського обліку 41  «Капітал у дооцінках» станом на 31.12.2015 року облікову-
ється сума -24 194 тис. грн., утворена за рахунок переоцінки основних засобів у попередніх пері-
одах в сумі 8 744 тис. грн. Дооцінка фінансових інвестицій станом на кінець звітного періоду на 
основі біржових котирувань в сумі 8 744 тис. грн. зменшує загальний додатковий капітал Товарис-
тва до -24 194 тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року. 

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ 
Резервний капітал станом на кінець звітного періоду склав 12 367 тис. грн. формування резервного 
капіталу у 2015 році не здійснювалось, залишок резервного капіталу сформовано Товариством у 
попередніх періодах відповідно до Статуту за рахунок розподілу прибутку попередніх періодів. 

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК 
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Нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2015 року становить 17 413 тис. грн., 
який сформувався внаслідок непокритого збитку станом на 01.01.2015 року в сумі 10 368 тис. грн., 
зменшеного на суму отриманого чистого збитку за результатами господарської діяльності за 12 
місяців 2015 року в сумі 8 214 тис. грн. та зменшеного на суму виправлених помилок за попередні 
періоди в розмірі 198 тис. грн., збільшеного внаслідок дооцінки необоротних активів  на 4 720 тис. 
грн. та фінансових інструментів – 31 473 тис.грн. 

 
Склад доходів та витрат підприємства за 2015 р., тис. грн.: 

 

Найменування показника Звітний 
період 

Попередній 
період 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   
Чисті зароблені страхові премії 28 461 31 417 
Премії підписані, валова сума 37 567 34 029 
Премії передіні у перестрахування (6 504) (7 004) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 3 447 3 246 
Зміна частки пере страховиків у резерві незароблених премій 845 1 146 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (891) (989) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (11 714) (10 376) 

Валовий: прибуток 15 856 20 052 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів (1 002) 1 332 
Зміна інших страхових резервів, валова сума (1 002) 1 373 
Зміна частки пере страховиків в інших страхових резервах - (41) 
Інші операційні доходи 8 416 4 925 
Адміністративні витрати (10 638) (9 757) 
Витрати на збут (9 378) (9 297) 
Інші операційні витрати (10 778) (8 256) 

Фінансові результати від операційної діяльності:  прибуток - - 
Фінансові результати від операційної діяльності:  збиток (7 524) (1 001) 

Доход від участі в капіталі - - 
Інші фінансові доходи 1 326 1 624 
Інші доходи 33 692 3 501 
Фінансові витрати (647) (363) 
Витрати від участі в капіталі - - 
Інші витрати (33 945) (3 670) 

Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток - 91 
Фінансовий результат до оподаткування:  збиток (7 098) - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток (1 116) (1 181) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування - - 

Чистий фінансовий результат:  прибуток - - 
Чистий фінансовий результат:  збиток (8 214) (1 090) 

Інший сукупний дохід до оподаткування (1 465) 4 024 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом - - 
Інший сукупний дохід після оподаткування - - 

Сукупний дохід (9 679) (2 934) 
 

Чистий збиток отриманий, в ході звичайної діяльності, вірно відображений з точки зору рахунку, 
суми і періоду. Відображений дохід у «Звіті про фінансові результати», включає видаткові накла-
дні на відпуск продукції та рахунки за надані послуги і певним чином відображений з точки зору 
суми і періоду. Витрати дійсні і певним чином відображені з точки зору суми і періоду. 
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Аналіз показників фінансової звітності 
На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового 
стану Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕТАЛОН». Дані представлені в 
таблиці: 

Значення показника 
Назва показника На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

Відхилення 
Нормативне 

значення 
 

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 1,449 0,626 -0,823 > 0,  

збільшення 

2. Коефіцієнт загальної 
ліквідності 2,472 1,850 -0,622 > 1 

3. Коефіцієнт 
платоспроможності 0,747 0,654 -0,093 > 0,5  

4. Коефіцієнт покриття зо-
бов’язань власним капіталом 2,955 1,889 -1,066 > 0 

5. Коефіцієнт фінансування 0,338 0,529 +0,191 < 1 зменшення 

Інтерпретація отриманих показників: 
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов`язань мо-

же бути сплачена терміново, тобто за рахунок самої ліквідної частини оборотних активів. 
Товариство станом на 31.12.2015 року може погасити свої короткострокові зобов’язання. 

 Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення оборотних активів до по-
точних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть 
бути використані для погашення його поточних зобов’язань. На кінець звітного періоду То-
вариство може повністю погасити свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів. 

 Коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення власного капіталу до 
підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансо-
ваних в його діяльність. Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.2015 року 
відповідає нормативному значенню, що свідчить про платоспроможність. 

Висновок:  Фінансовий аналіз показав, що на кінець звітного періоду фінансовий стан Товариства 
відповідає встановленим нормам. Згідно зі значеннями коефіцієнтів на 31.12.2015 року, Товарист-
во є платоспроможним, ліквідним та незалежним від залучених засобів. Враховуючи зазначене, 
можна зробити висновок про те, що ПрАТ «Страхова компанія «ЕТАЛОН» має в розпорядженні 
достатньо капіталу, характеризується добрим фінансовим станом та має потенційну 
платоспроможність, необхідну для здійснення основної діяльності. 
 

 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
 

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Добсон-консалтинг» 

Код за ЄДРПОУ 21681636 
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Дані  Свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого АПУ 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів № 1909, видане згідно з Рішенням Аудитор-
ської Палати України від 30.03.2001 року № 100, термін 
чинності Свідоцтва продовжено до 27.01.2016 року за Рі-
шенням Аудиторської палати України від 27.01.2011 року 
№ 227/3 

Дані Свідоцтва про включення  
до реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть проводити  
аудиторські перевірки фінансових 
установ 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевір-
ки фінансових установ № 0140 від 05.06.2014 р.,  
видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг 
від 05.06.2014 р. № 1723,  чинне до 27.01.2016 р. 

Інформація про аудиторів, що брали 
участь в аудиторській перевірці Зозуля Я.В. 

Телефони (044) 492-25-43 

Поштова адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89 

Електронна адреса dobsson@ukr.net 

  
 
 
 
ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ 
 НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

 

Дата та номер договору Договір 159 від 16.12.2015 року 

Період, яким охоплено проведення аудиту  З 01.01.2015 по 31.12.2015 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту Початок – 04.01.2016 року 
Закінчення – 22.01.2016 року 

 ПІДПИС 
Аудитор ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг»   Зозуля Я.В. 
Сертифікат «А» № 007074 чинний до 
19.07.2018 року згідно рішення Аудиторської 
Палати України №274 від 19.07.2013 року 

 

  
Директор ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг»                                       Зозуля Я.В. 
Сертифікат «А» № 007074 чинний до 
19.07.2018 року згідно рішення Аудиторської 
Палати України №274 від 19.07.2013 року 

 

 М.П. 
 
«22» січня 2016 року 
 
 

     


