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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 цінних паперів та фондового ринку 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 цінних паперів та фондового ринку. 

 



ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

 

Цей розділ аудиторського висновку 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. 

 

Вартості чистих активів Товариства 

 

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до 
розрахунку. 

Розрахунок вартості чистих активів  здійснено згідно  «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», 
схвалених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485 (надалі – Рекомендації) з метою реалізації положень статті 155 Цивільного кодексу України, 
зокрема п.3 цієї статті. 

 

Розрахункова   вартість  чистих  активів Підприємства: 

 на початок звітного року складає 47 231  тис. грн., 
 на кінець звітного року складає   49 609  тис. грн.  

 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 35 989 тис. грн. 

Величина статутного капіталу  відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець звітного року (скоригованого). Неоплачений та вилучений 
капітал на кінець року у Підприємства відсутні. 

 

Вартість чистих активів Підприємства, розрахованих відповідно до Рекомендацій, станом на 31.12.2012 року перевищує розмір статутного капіталу на 13 
620 тис. грн., що задовольняє вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. 



 

Наявність  суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 
та подається Комісії разом з фінансовою звітністю 

 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою 
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторські докази того, що попередня фінансова звітність була суттєво викривлена в 
іншій інформації, що розкривається Товариством та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом із попередньою фінансовою 
звітністю за 2012 рік. 

 

 

Виконання Товариством значних правочинів 

 

Статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» значними визнано правочини, згідно предмету яких 10 та більше відсотків вартості активів 
товариства за даними останньої річної фінансової звітності. За даними останньої річної фінансової звітності Підприємства вартість активів  складає 60 153 
тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 3 400 грн. 

Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів. 

В звітному 2012 році  Товариство не мало значних правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними (10 і 
більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності). 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок, що Підприємство в усіх випадках дотримувалось вимог 
чинного законодавства щодо виконання значних правочинів. 

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства 

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту  повинен відповідати  Закону України «Про акціонерні товариства». Протягом 
2012 року Товариство не обирало корпоративного секретаря, і цю функцію ніхто не виконував. 



За рішенням Наглядової  рада  акціонерного  товариства, яке оформлено протоколом №15 від 04 січня 2012 року створена служба внутрішнього аудиту та 
затверджено положення щодо її дії, а також призначена особа на посаду внутрішнього аудитора. 

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне: 

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. 

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник підприємства не 
мав  змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. 

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

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю Товариством створена  та діє. 

 

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

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», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть 
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 
Аудитором  виконані аналітичні процедури, в тому числі  по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав 
розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб 
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення 
внаслідок шахрайства. 

 

 

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. 

 

 


