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І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі – Аудиторська фірма, основні 

відомості про Аудиторську фірму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фінансової 
звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЕТАЛОН ” (далі – Товариство, 
основні відомості про Товариство наведено у Додатку 1), яка містить:  

 баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року; 
 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік; 
 звіт про рух грошових коштів за 2013 рік; 
 звіт про власний капітал за 2013 рік; 
 описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності за 

2013 рік (надалі разом – «фінансова звітність»).  
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал 

Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно 
нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї 
фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами 
Закону України «Про аудиторську діяльність»,  Вимог до аудиторського висновку при розкритті 
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених 
Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів інформації у фінансовій звітності. Вибір 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 Товариства. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. При переході на Міжнародні стандарти 
фінансової звітності Товариством не була переоцінена нерухомість за справедливою вартістю, як 
того вимагає  МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», тому ми не можемо дати висновок по вказаним 
моментам.  

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у 
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена 
на концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ 
ЕТАЛОН ” станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів 
та капіталу за 2013 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та 
прийнятої облікової політики, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ 
 
Цей розділ аудиторського висновку (звіту) підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського 
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
29.09.2011р. № 1360.  

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 
Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 
Код за ЄДРПОУ 35316245 
Дані Свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого АПУ 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів № 4026, видане згідно з Рішенням 
Аудиторської Палати України від 27 вересня 2007 року 
№ 182/10, термін чинності Свідоцтва продовжено до 05 
липня 2017 року за Рішенням Аудиторської палати 
України від 05 липня 2012 року №252/3 

Номер, серія, дата видачі 
Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, виданого 
Комісією 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, 
видане НКЦПФР 30 січня 2014 року, реєстраційний 
номер Свідоцтва: 192, серія та номер Свідоцтва: П 
000192, строк дії Свідоцтва з 30 січня 2014 року по 
05 липня 2017 року 

Інформація про аудиторів, що брали 
участь в аудиторській перевірці 

Щоткіна Юлія Степанівна сертифікат аудитора серії А  
№ 006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2015р. 

Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 
Поштова адреса 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  
Електронна адреса audit@a-c-g.com.ua 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО: 
Повна назва Приватне акціонерне товариство  

“Страхова компанія „Еталон ” 
Код за ЄДРПОУ 20080515 
Місцезнаходження 03057 Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, ІІ-й 

під’їзд 
Дата державної реєстрації 15.11.2001р. Печерською районною в м. Києві 

державною адміністрацією 
Основні види діяльності згідно 
статутних документів 

за КВЕД: 65.12 – інші види страхування, крім 
страхування життя 

Чисельність працівників на звітну 
дату 

257 

Дані про ліцензії 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. 
Всього 24 ліцензії з безстроковим терміном дії. 

Кількість відокремлених підрозділів 27 
 

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: 
Дата та номер договору Договір від 16 грудня 2013 року № 61 
Період, яким охоплено проведення аудиту 01 січня 2013 року – 31 грудня 2013 року 
Дата початку та дата закінчення аудиту 10 лютого 2014 року – 27 березня 2014 року 

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 
ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 

Аудиторами було здійснено розрахунок вартості чистих активів Приватного акціонерного 
товариства “Страхова компанія „Еталон” (далі - Товариство). Для проведення розрахунку 
використано баланс Товариства станом на 31 грудня 2013 року. Розрахунок вартості чистих 
активів: 



 

 

3 
 

Активи – Зобов’язання – НМА = (п.1 + п.2) – (п.3 + п.4) =  (196909 + 21902) –  (25558 + 9040) =  
184213 тис. грн. 
Висновок: Таким чином, вартість чистих активів Товариства перевищує розмір його статутного 
капіталу (77 000 тис. грн. станом на 31 грудня 2013 року), а також розмір мінімального статутного 
капіталу встановленого законодавством України для акціонерних товариств. Товариство 
дотримується вимог, встановлених ст.155 Цивільного кодексу України. 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО НАЯВНОСТІ   СУТТЄВИХ  НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ  МІЖ  

ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ,  ЩО  ПІДЛЯГАЛА  АУДИТУ,  ТА   ІНШОЮ   
ІНФОРМАЦІЄЮ,   ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ  ЕМІТЕНТОМ  ЦІННИХ  ПАПЕРІВ  ТА 

ПОДАЄТЬСЯ ДО НКЦПФР РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 
Під час розгляду аудиторами інформації, що розкривається Товариством у відповідності до 
Положення про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням 
НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р., нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави 
вважати, що  існують суттєві невідповідності між фінансовою звітністю,  перевіреною аудитором,  та   
іншою   інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР. 
 
     ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  ЗНАЧНИХ  ПРАВОЧИНІВ  (10  І 
БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ 
РІЧНОЇ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ)   ВІДПОВІДНО   ДО   

 ЗАКОНУ   УКРАЇНИ   "ПРО  АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"  
  Факти щодо виконання  значних  правочинів  (10  і більше відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної  фінансової звітності)   відповідно   до   ст. 70 Закону   України   "Про  
акціонерні товариства" у 2013 році відсутні. 
 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ  КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛІННЯ,  У  ТОМУ 

ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
 "ПРО  АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"  

На розгляд аудиторам був наданий звіт про корпоративне управління Товариства за 2013 рік. 
Під час розгляду цієї інформації, що розкривається Товариством у відповідності до Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 
03.12.2013р., нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави вважати, що  існують 
суттєві невідповідності між фінансовою звітністю,  перевіреною аудитором,  та   іншою   
інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР у звіті про корпоративне управління.  

Основними напрямами корпоративного управління Товариства є: 
- встановлення стратегічних цілей діяльності страхової компанії та контроль за їх 

досягненням, включаючи управління страховими ризиками та внутрішнього контролю; 
- розподіл повноважень між органами управління; 
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між учасниками, страховиками, 

клієнтами та контрагентами; 
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної 

етики; 
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про страхову компанію. 
Принципи корпоративного управління Товариства, що затверджуються Загальними зборами 

учасників, планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням 
міжнародною та національною практикою стандартів корпоративної поведінки, урахуванням 
специфіки роботи страхової компанії, керуючись інтересами учасників, працівників, 
страхувальників, контрагентів та інших осіб, зацікавлених у діяльності Товариства. 

В Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту відповідно до вимог чинного законодавства. 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА  ОЦІНКИ  АУДИТОРОМ  РИЗИКІВ  
СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ  ВНАСЛІДОК  ШАХРАЙСТВА 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторами було ідентифіковано і оцінено ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та виконано всі необхідні 
аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства. В результаті цих аудиторських процедур аудитори не знайшли 
жодних підтверджень, що свідчили б про наявність суттєвих викривлень у фінансовій звітності 
Товариства за звітний період внаслідок шахрайства. Проте через властиві обмеження аудиту існує 
неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у 
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тому разі, якщо аудит належно сплановано і виконано відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЧАСТИНОЮ ДРУГОЮ 

СТ.71 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»: 
Під час проведення аудиту нами була отримана інформація про накладення штрафних санкцій при 
перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства вимогам законодавства України, а саме: 
за результатами проведення планової виїзної перевірки щодо додержання  вимог законодавства у 
сфері надання фінансових послуг за період з 01.12.2012 р. до 05.12.2013 р. за порушення 
Товариством вимог статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» у частині обов’язковості надання фінансовою установою звітності 
відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання 
діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг було накладено штраф у розмірі 1700 
грн., сплачено у повному обсязі. Інших фактів порушення встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку, за виключенням тих, що зазначені у попередніх параграфах цього звіту, та 
несвоєчасного подання звітності нами не встановлено. 
 
 
 
 
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» 
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