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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

про фінансову звітність  

приватного акціонерного товариства  

«Українська страхова компанія»  

станом на 31 грудня 2012 року 

Аудиторський висновок надається:  акціонерам товариства, та до Національної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства  «Українська страхова компанія» (надалі – «Товариство»); (Код за 
ЕДРПОУ: 20346864; Місцезнаходження: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 116/19, тел. факс (062) 381-87-05, Email: uskzvit@mail.ru; Дата державної 
реєстрації: товариство зареєстровано згідно з рішенням Авдієвської міської ради від 29.12.1993р. № 441; перереєстрація товариства відбулася 23.02.2010 
року за рішенням Авдієвської міської ради у зв’язку зі зміною юридичної адреси. У зв’язку зі зміною найменування юридичної особи товариством від 
Виконавчого комітету Донецької міської ради отримано нове свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 за  №436637 від 28.07.2010 р. Банківські 
реквізити: п/р 26503102398001 в ПАТ АКБ «Капітал», МФО 334828; товариство не має відокремлених самостійних підрозділів та філій), що додається, яка 
складається  з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який 
закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політик  та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив 
переходу з попереднього застосування П(С)БО та МСФЗ ( надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 

 

Україна, 83048 м. Донецьк, 

вул. .Артема 138а, оф.1709 

п/р 260090298980  

в ПАТ «Укрбізнесбанк» м. Донецьк 
тел./факс (062) 210-03-74,  

E-mail: аudit.skydan@gmail.com 

МФО 334969  код ЄДРПОУ 30736531 



Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної в примітці Товариства концептуальної основи 
спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування  МСФЗ». 

 

Ця попередня фінансова звітність було складена з метою формування інформації, яка була використана для підготовки порівняльної інформації при 
підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих корегувань, які будуть зроблені в разі змін вимог 
стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013р. 

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою 
спеціального призначення, описаною в примітці Товариства. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту . Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у попередній фінансовій звітності. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 
попередньої 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 використання облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські  докази для висловлення нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. 



 

У зв’язку з наявністю деяких обмежень, які стесуються неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань, яка була проведена станом на 31.12.2012 
року та інформація по яких є основою для формування попередньої фінансової звітності й приміток Товариства, у зв’язку з тим, що дата проведення 
інвентаризації передувала аудиторської перевірки, ми не маємо можливості надати висновок по вказаним моментам, однак зібрані аудиторські докази по 
процедурам проведення інвентаризації підтверджують правильність її виконання. 

 

Висновок 

На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012р., та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах  відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці Товариства, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що як 

очікується будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013р. 

 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Ми звертаємо увагу на примітку Товариства, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012р., та попередню 
фінансову звітність за 2012 рік під час складання  балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013р. Також звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові 
результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагає МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану  Приватного акціонерного 
товариства  «Українська страхова компанія», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не 
модифікована щодо цього питання. 

 

Про попередню фінансову звітність Приватного акціонерного товариства  «Українська страхова компанія» було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Приватного акціонерного товариства  «Українська страхова компанія» може бути 
не прийнятою для інших цілей. 

 

Цей аудиторський висновок може бути представлено відповідним органам Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. 

 



ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

 

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації страховиками: 

 

А) розміру заявленого та сплаченого статутного фонду, форми та способу його сплати: 

В процесі аудиторської перевірки, незалежним Аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття інформації щодо відображення статутного капіталу в установчих документах, а також щодо його формування. 

Для забезпечення діяльності  на дату реєстрації товариства були залучені  перші внески у статутний фонд, який в цілому склав 240000 грн.,  розподілений 
на 500 шт. акцій номінальною вартістю 480 грн. кожна (Свідоцтво видане ДКЦПФР від 28.12.1998 року №658/1/98) . 

На підставі протоколу загальних  зборів акціонерів Товариства  №20 від 08.11.2003 року внесені наступні зміни до Статуту Товариства: статутний фонд 
збільшено до 3 815 520,00 грн., який розподілено на 7949 простих іменних акцій, номінальною вартістю 480 гривень кожна. Збільшення розміру статутного 
фонду відбулося за рахунок реінвестиції дивідендів з прибутку за 2002 рік на суму 1 115 520 грн. Додатковий випуск акцій зареєстрований ДКЦПФР про 
що видане Свідоцтво №681/1/03 від 25.12.2003 р. 

На підставі  протоколу загальних зборів акціонерів від 26.12.2003 р. №24 внесені зміни до Статуту Товариства: статутний фонд  Товариства становить 

6 119 520 грн., який  розподілений на 12749 простих іменних акцій, номінальною вартістю 480 грн. кожна. Збільшення  статутного фонду відбулося за 
рахунок наступних джерел: реінвестиції дивідендів, нарахованих  з прибутку 2002 р. у сумі 1115,9 тис. грн. 

Додатковий випуск зареєстрований ДКЦПФР про що видане Свідоцтво № 102/1/04 від 26.02.2004 року. Акції емісії повністю сплачені за рахунок грошових 
внесків. 

На підставі рішення  загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №26 від 24.04.2004 року)  направити прибуток, отриманий за підсумками діяльності 
Товариства за 2003 рік у розмірі 601 440 грн. на додатковий випуск простих іменних акцій кількістю 1253 шт., номінальною вартістю 480 грн. кожна. Про 
що зроблені зміни до Статуту Товариства: статутний фонд Товариства становить 6 720 960,00 гривень, який поділений на 14 002 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 480 грн.  Зміни до Статуту Товариства зареєстровані розпорядженням Авдієвською міською Радою №322р від 02.06.2004р. 

Додатковий випуск акцій зареєстрований ДКЦПФР про що видане Свідоцтво №345/1/04 від 29.06.2004 року. 

За станом на 30.09.2004 року розмір статутного капіталу становив 6720960,0 грн., що відповідав 1027669,72 євро (курс НБУ за станом на 30.09.2004 г. 
становить 1 євро – 6,54 грн.). 



На загальних зборах акціонерів  від 15 жовтня 2004 року протокол  №28 акціонером юридичною особою ТОВ “ЮРіСТ” у зв’язку з виходом із складу 
засновників Товариства безкоштовно передані його доля в розмірі 6150 шт. простих іменних акцій на загальну суму 2952000,0 грн. наступним акціонерам 
Товариства: 

Тюріну В.М. – 5629 акцій на загальну суму 2701920,0 грн.; 

Тюріной С.В. – 224 акції на загальну суму 107520,0 грн.; 

Тюріну В.М. – 224 акції на загальну суму 107520,0 грн.; 

Фесік С.В. – 73 акції на загальну суму 35040,0 грн. 

Крім того, акціонером Товариства Легостаєвой Л.К. також безкоштовно передана її доля в кількості 84 шт. простих іменних акцій акціонеру Товариства 
Фесік С.В. 

Крім того акціонерами Товариства прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 7008000,00 грн. шляхом додаткового випуску акцій у кількості 
598 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 480,0 грн. на загальну вартість 287040,0 грн. за рахунок грошових коштів. 

Прості іменні акції додаткового випуску у кількості 598 шт. номінальною вартістю 480,0 грн. кожна на загальну вартість 287040 грн. розподілити між 
акціонерами Товариства згідно з наданими заявами на придбання акцій наступним чином: 

Тюрін В.М. – 269 акцій на суму 129120,0 грн.; 

Ударцова О.А. – 64 акції на суму 30720,0 грн.; 

Гамаюнова О.А. – 105 акцій на суму 50400,0 грн.; 

Тюрін М.В. – 39 акцій на суму 18720,0 грн.; 

Тюріна С.В. – 39 акцій на суму 18720,0 грн.; 

Фесік С.В. – 82 акції на суму 39360,0 грн. 

Внески до статутного капіталу зроблені грошовими коштами що підтверджуються наступними платіжними документами: 

Від Тюріна В.М. квитанція №225-7 від 02.11.04р. на суму 39418,00 грн., квитанція №225-71 від 03.11.04р. на суму 50037,0 грн., квитанція №225-167 від 
18.11.04р. на суму 20000,0 грн., квитанція №225-168 від 18.11.04р. на суму 19665,0 грн. Сплачено  129120,0 грн., що становить 100% від заявленої суми; 

Від Тюріна М.В. квитанція №225-124 від 04.11.04р. на суму 18720,0 грн. Сплачено 18720,0 грн., що становить 100% від заявленої суми; 



Від Тюріной С.В. квитанція №225-125 від 04.11.04р. на суму 18720,0 грн. Сплачено 18720,0 грн., що становить   100% від заявленої суми; 

Від Гамаюнової О.А. квитанція №225-133 від 01.11.04р. на суму 15000,0 грн., квитанція №225-72 від 03.11.04р. на суму 5400,0 грн.,  квитанція №225-126 
від 04.11.04р. на суму 20058,0 грн.,  квитанція №225-165 від 18.11.04р. на суму 9942,0 грн. Сплачено 50400,0 грн., що становить  100% від заявленої суми; 

Від Ударцової О.А. квитанція №225-66 від 03.11.04р. на суму 27263,0 грн., квитанція №225-166 від 18.11.04р. на суму 3457,0 грн. Сплачено 30720,0 грн., що 
становить 100% від заявленої суми; 

Від Фесік С.В. квитанція №225-132 від 01.11.04р. на суму 7360,0 грн., квитанція №225-106 від 05.11.04р. на суму 18824,0 грн., квитанція №225-43 від 
19.11.04р. на суму 13176,0 грн. Сплачено 39360,0 грн., що становить 100% від заявленої суми. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2005 року  №56/1/5. 

На загальних зборах акціонерів (протокол №32 від 07 червня 2007 року) був затверджений прибуток отриманий у 2006 році у сумі 4111,1 тис. грн., а також 
прийнятті рішення про направлення прибутку у сумі 4102,6 тис. грн. на нарахування дивідендів та направлення нарахованих дивідендів на збільшення 
статутного капіталу (рішення прийнято акціонерами товариства у кількості 7 осіб, які володіли 14600 акціями, що становило 100% від загального розміру 
статутного фонду) залишок прибутку у розмірі 8,5 тис. грн. направити на збільшення резервного капіталу.  Збільшення статутного капіталу було проведено 
за рахунок реінвестиції дивідендів акціонерів, які такими були на дату початку строку їх виплати, нарахованих  з прибутку 2006 р. 

Таким чином розмір статутного капіталу збільшився до 11 110 600, 00 грн. Випуск акцій відбувся шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 480,0 
грн. до 761,0 грн. 

Згідно Закону України “Про страхування” мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими ніж страхування 
життя, встановлюється в сумі еквівалентній 1 млн. євро. Статутний капітал Товариства станом на 27 серпня  2007 року (на момент реєстрації нової редакції 
статуту Товариства 27 серпня 2007 року) становив 1621985,40 євро (курс НБУ на 27.08.07р. становив 1 євро. - 6,85 грн.), та відповідав діючому 
законодавству. Заявлений Статутний фонд на дату перевірки повністю сплачений та сформований. 

Нова редакція статуту Товариства зареєстрована державним реєстратором 27.08.2007 року, про що зроблений запис  за №12531050005000019. 

Згідно Статуту Товариства акції розподіляються між акціонерами наступним чином: 

Найменування 

Засновників 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Розподіл Статуту 
За сумою 

(грн.) 

Частка 

(%) 

Тюрін Віктор Михайлович 9858 7501938,00 67,52 

Ударцова Ольга  Анатоліївна 1460 1111060,00 10,0 

Гамаюнова Олена Анатоліївна 1022 777742,00 7,0 



Тюрін Михайло Вікторович 949 722189,00 6,5 

Тюріна Світлана Вікторівна 949 722189,00 6,5 

Фесік  Світлана 
Володимирівна 

292 222212,00 2,0 

Легостаєва Лідія 
Костянтинівна 

70 53270,00 0,48 

РАЗОМ: 14600 11 110 600,00 100,0 

Фактично внесено: 
 

11 110 600,00 100,0 

Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що видане свідоцтво №432/1/07 від 10 жовтня 2007 року. 

 

На загальних зборах акціонерів (протокол №33 від 30 квітня 2008 року) був затверджений прибуток отриманий у 2007 році у сумі 7806400,0 грн., а також 
прийнятті рішення про направлення прибутку у сумі 7402200,0 грн. на нарахування дивідендів та направлення нарахованих дивідендів на збільшення 
статутного капіталу (рішення прийнято акціонерами товариства у кількості 7 осіб, які володіють 14600 акціями, що становить 100% від загального розміру 
статутного фонду). Збільшення статутного капіталу було проведено за рахунок реінвестиції дивідендів акціонерів, які такими були на дату початку строку 
їх виплати, нарахованих  з прибутку 2007 року. Таким чином, розмір статутного капіталу збільшився до 18512800,0 грн. Випуск акцій відбувся шляхом 
збільшення номінальної вартості акції з 761,0 грн. до 1268,0 грн. Залишок прибутку у розмірі 404200,0 грн. був направлений на збільшення резервного 
капіталу. 

Згідно Закону України “Про страхування” мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими ніж страхування 
життя, встановлюється в сумі еквівалентній 1 млн. євро. Статутний капітал Товариства станом на 27 травня  2008 року (на момент реєстрації нової редакції 
статуту Товариства 28 травня 2008 року) становить 2 423 141,36 євро (курс НБУ на 28.05.08р. становив 1 євро. – 7,64 грн.), та відповідає діючому 
законодавству. Заявлений Статутний капітал повністю сплачений та сформований. 

Нова редакція статуту Товариства зареєстрована державним реєстратором 28.05.2008 року, про що зроблений запис  за №12531050005000019. 

Згідно Статуту Товариства акції розподілені між акціонерами наступним чином: 

Найменування 

Засновників 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Розподіл Статуту 
За сумою 

(грн.) 

Частка 

(%) 

Тюрін Віктор Михайлович 9858 12499944,0 67,52 

Ударцова Ольга  Анатоліївна 1460 1851280,00 10,0 

Гамаюнова Олена Анатоліївна 1022 1295896,00 7,0 



Тюрін Михайло Вікторович 949 1203332,00 6,5 

Тюріна Світлана Вікторівна 949 1203332,00 6,5 

Фесік  Світлана 
Володимирівна 

292 370256, 00 2,0 

Легостаєва Лідія 
Костянтинівна 

70 88760,00 0,48 

РАЗОМ: 14600 18 512 800,00 100,0 

Фактично внесено: 
 

18 512 800,00 100,0 

Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що видане свідоцтво №285/1/08 від 07 липня 2008 року. 

Протягом 2008 року в Товаристві відбувся викуп власних акцій на підставі заяви акціонера Легостаєвої Л.К. про продаж акцій, які їй належали, у кількості 
70 штук на загальну суму 88760,0 грн. Питання про викуп власних акцій розглядалося акціонерами Товариства на загальних зборах від 01 грудня 2008 року 
(протокол №34). На загальних зборах від 01 грудня 2008 року (протокол №35) було прийнято рішення про продаж власних акцій Товариства  акціонеру 
Тюріну В.М. по номінальній вартості. 

Таким чином статутний капітал Товариства станом на 31.12.2008 року  складав 18 512 800,00 грн. і відображався у бухгалтерському обліку на рахунку 40 
«Статний капітал» на рядку 300 балансу на звітну дату  та  за даними реєстратора Товариства ТОВ «Фін форт – Реєстр» акції були  розподілені 
наступним чином: 

Найменування 

Засновників 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Розподіл Статуту 
За сумою 

(грн.) 

Частка 

(%) 

Тюрін Віктор Михайлович 9928 12588704,0 68,0 

Ударцова Ольга  Анатоліївна 1460 1851280,00 10,0 

Гамаюнова Олена Анатоліївна 1022 1295896,00 7,0 

Тюрін Михайло Вікторович 949 1203332,00 6,5 

Тюріна Світлана Вікторівна 949 1203332,00 6,5 

Фесік  Світлана 
Володимирівна 

292 370256, 00 2,0 

РАЗОМ: 14600 18 512 800,00 100,0 

Фактично внесено: 
 

18 512 800,00 100,0 

 



На загальних зборах акціонерів (протокол №37 від 15 квітня 2009 року) був затверджений прибуток за 2008 рік у сумі 18 409 900,00 грн., а також прийнятті 
рішення про направлення прибутку у сумі 17 476 200,00 грн. на нарахування дивідендів;  та направлення нарахованих дивідендів на збільшення статутного 
капіталу (рішення прийнято акціонерами товариства у кількості 6 осіб, які володіють 14600 акціями, що становить 100% від загального розміру статутного 
капіталу). Збільшення статутного капіталу провести за рахунок реінвестиції дивідендів акціонерів, які такими були на дату початку строку їх виплати, 
нарахованих  з прибутку 2008 року. Таким чином, розмір статутного капіталу збільшився до 35 989 000,00 грн. Випуск акцій здійснений шляхом 
збільшення номінальної вартості акції з 1 268,0 грн. до 2 465,0 грн. Залишок прибутку у розмірі 933 700,0 грн. був направлений на збільшення резервного 
капіталу. 

Нова редакція статуту Товариства зареєстрована державним реєстратором 23.04.2009 року, про що зроблений запис  за №12531050012000019. Згідно 
Закону України “Про страхування” мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими ніж страхування життя, 
встановлюється в сумі еквівалентній 1 млн. євро. Статутний капітал Товариства станом на 23 квітня  2009 року (на момент реєстрації нової редакції статуту 
Товариства 23 квітня 2009 року) становив 3 609 729,19 євро (курс НБУ на 23.04.09р. становив 1 євро. – 9,97 грн.), та відповідав діючому законодавству. 
Заявлений Статутний капітал повністю сплачений та сформований. 

За новою редакцією  статуту Товариства акції розподілені між акціонерами наступним чином: 

Найменування 

Засновників 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Розподіл Статуту 
За сумою 

(грн.) 

Частка 

(%) 

Тюрін Віктор Михайлович 9858 24472520,00 68,0 

Ударцова Ольга  Анатоліївна 1460 3598900,00 10,0 

Гамаюнова Олена Анатоліївна 1022 2519230,00 7,0 

Тюрін Михайло Вікторович 949 2339285,00 6,5 

Тюріна Світлана Вікторівна 949 2339285,00 6,5 

Фесік  Світлана 
Володимирівна 

292 719780,0 2,0 

РАЗОМ: 14600 35 989 000,00 100,0 

Фактично внесено: 
 

35 989 000,00 100,0 

Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що видане свідоцтво №168/1/09 від 05 червня 2009 року. 

Протягом перевіреного періоду 2012 року Товариством не проводилися зміни у складі статутного капіталу і станом на 31.12.2012 року його розмір 
становить  35 989,0 тис. грн. і відображається на рядках 300 у балансі та звіті про власний капітал відповідно на зазначену дату. Слід також зазначити, 
що на момент перевірки розмір статного капіталу  повністю сплачений акціонерами Товариства грошовими коштами, і його розмір відповідає 
вимогам Закону України “Про страхування”.  



 

В) страхових резервів, що формується страховиком, включаючи їх види, обсяги та методи розрахунку: 

До складу  обліку забезпечень наступних витрат та платежів відноситься формування згідно чинного законодавства та облікової політики 
товариства створення страхових резервів. Вартість страхових резервів на кінець 2012 року  складає 8598 тис. грн. 

Зобов’язання за статтею нарахованих страхових резервів представлені технічними резервами у вигляді резервів незароблених премій, нарахування яких 
відповідає вимогам Закону України “Про страхування” та Розпорядженню Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 
17.12.2004 року  «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів з видами страхування, іншими, ніж страхування життя». 
Згідно чинного законодавства та облікової політики товариства величина  технічних резервів розраховується за методом ¼ по видам страхування. При 
розрахунку резерву незароблених премій приймається 80% від загальної суми, страхових платежів, які надійшли. Протягом звітного періоду товариством 
розраховувалися: 

- резерв незароблених премій; 

- резерв заявлених, але не сплачених збитків. 

Заборгованості Товариства перед страхувальниками на кінець звітного періоду немає. 

Сума страхових резервів  на кінець 2012 року становить 8598 тис. грн., яка  складається зі страхових резервів по видам страхування: 

страхування від нещасних випадків – 282,3 тис. грн.; 

страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ – 24,0 тис. грн.; 

страхування майна – 24,0 тис. грн.; 

страхування кредитів – 8267,9 тис. грн.; 

Протягом звітного періоду 2012 року Товариство  перестрахуванням не займалося. 

 

Г) представлення страхових резервів окремими категоріями активів, виходячи з їх наявних обсягів:  

На кінець 2012 року відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення страхових резервів Товариство використовувало наступні 
категорії активів: 



-         грошові кошти на поточних рахунках  у сумі 2634,7 тис. грн.; 

-         банківські вклади (депозити)  у сумі 9905,1 тис. грн.; 

-         нерухоме майно для власної діяльності по залишковій вартості на  загальну суму 1688,7 тис. грн., а саме: гараж – 38,3 тис. грн., 3-х кімнатна квартира 
– 466,3 тис. грн., вбудоване приміщення – 1184,1 тис. грн.; 

-         грошові кошти у касі Товариства – 0,9 тис.  грн. 

На кінець звітного періоду загальний розмір грошових коштів на поточних рахунках  банків (депозити)  у загальній сумі складає  9905,1 тис. грн., а саме у 
наступних банках по сумам: 

-         ПАТ «Міський комерційний банк» код ЕДРПОУ 34353904  – 2000,0 тис. грн. 

-         ПАТ «Банк Камбіо» код ЕДРПОУ 33151640  -  2422,0 тис. грн.; 

-         ПАТ «Південкомбанк» код ЕДРПОУ 19358767  - 4583,1 тис. грн.; 

-         ПАТ «УкрСіббанк» код ЕДРПОУ 09807750  - 900,0 тис. грн.; 

 

Загальний розмір грошових коштів на депозитних та поточних рахунках Товариства та у касі на кінець 2012 року становить 12540,7 тис. грн. 

За даними отриманими у ході аудиторської перевірки щодо справ у страховика на нашу думку можливо зробити висновок, що:  формування 
статутного капіталу та формування страхових резервів, а також представлення страхових резервів окремими категоріями активів відповідають 
нормам та Правилам чинного законодавства.  

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит – АС» 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №2861 від 28.02.2002 року. 

Місцезнаходження: 83048 м. Донецьк, вул. Артема, 138а, оф.1709 

Телефон (факс): тел./факс (062) 210-03-74. 



Дата і номер договору на проведення аудиту: 

№1/02 від 25.02.2013 р. 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 

Дата  початку  проведення аудиту 19 березня 2013 року. 

Дата закінчення проведення аудиту 16 квітня 2013 року. 

 

Директор ТОВ «Аудит – АС»                                                                             А.В. Скидан 

сертифікат аудитора України №003950,  

виданий від 24 вересня 1999 року, 
продовжений  

24 вересня 2003 року, термін дії до 24 вересня 
2013 року;  

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, 
які можуть  

проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ  

серії А №000072 від 27.05.2004 року, термін 
дії до 24 вересня 2013 року; свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, що надають послуги на ринку цінних 
паперів  серії «А» №000748 від 02.03.2005 
року, термін дії до 24 вересня 2013 року. 

  

16.04.2013р. 

 


