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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА )

щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
станом на 31.12.2016 року
Адресати:

- Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- Управлінському персоналу ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»;
- Акціонерам ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ».

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності.
Вступний параграф
Основні відомості про Товариство:
Повна назва
Скорочена назва
Код за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма емітента
N свідоцтва про державну реєстрацію та
дата видачі свідоцтва , номер запису в
єдиному державному реєстрі
Дата внесення змін до установчих
документів
Орган, що видав свідоцтво
Місцезнаходження
Телефон /Телефакс
Основний розрахунковий рахунок
МФО
Назва банку
Відповідальні особи

Таблиця № 1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛСТРАХУВАННЯ»
ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
34807946
акціонерне товариство
Серія А01 №646772 від 17.01.2007р., №1070 105 0007
025293
02.03.2016р. - приведення Статуту Товариства до вимог
чинного законодавства України
Печерська районна в м. Києві державна адміністрація
01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал,21-Л
(044) 234-02-84
26504010119
380816
ПАТ "БАНК СІЧ"

Голова Правління - Піголь С. М. (з 16.10.2015 по теперішній час)
Головний бухгалтер – Василевич Л. Л. (з 02-04-2012 року
по теперішній час)
Кількість акціонерів станом на 31.12.2016
11 фізичних осіб (резиденти України), частка кожного
року
менше 10%.
Чисельність штатних працівників
5 чол.
Депозитарій
ПАТ «Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ
30370711, код МДО 100024, тел.( 044)591-04-04
Дата проведення останніх зборів акціонерів
22.04.2016 року
Наявність філій і представництв
не має
Види діяльності
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Концептуальна основа повного комплекту
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО),
фінансової звітності за 2016 рік
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
законодавство України

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит
річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ», що додається, яка
включає :
- Баланс (Звіт про фінансовий стан ) на 31 грудня 2016 року;
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену
дату
та Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік, що містіть стислий виклад
суттєвих облікових політик та інші пояснення на предмет повноти, достовірності та відповідності
Концептуальній основі, чинному законодавству, встановленим нормативам та іншу пояснювальну
інформацію (надалі разом – «фінансова звітність»). Ця фінансова звітність є звітністю загального
призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових
результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Аудиторська перевірка, проведена відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених
в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 р. № 320/1 (надалі – МСА),
зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 610
«Використання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності», Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами і доповненнями), Закону
України «Про господарські товариства» № 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями),
Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року (зі змінами і доповненнями),
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №
2664-III (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р.
№ 514 – ІУ із змінами та доповненнями, інших законодавчих актів України та нормативних
документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Основні принципи організації обліку
Товариства за Міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України визначено Наказом про
облікову політику № 10-О (незмінна з 2013 року крім п. 3.9., 6.2.) від 27 грудня 2015 року та
розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016
році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу
нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності,
можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за
звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в
звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на
дату складання бухгалтерського балансу. Протягом звітного 2016 року Товариство дотримувалась
принципу незмінності облікової політики.
Період, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.
Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства, на
підставі отриманих відповідних ліцензій на право здійснювати страхову діяльність. Протягом 2016
року Товариство проводило господарську діяльність виключно у відповідності до виданих
уповноваженим органом ліцензій, а також здійснювало фінансову діяльність стосовно формування
та розміщення страхових резервів та їх управління.
Ліцензій на здійснення страхової діяльності:
Таблиця №2
Ліцензії Державної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності
(безстрокові, територія чинності - Україна.):

Номери отриманих
ліцензій:
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Страхування від нещасних випадків
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж
передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту)
Страхування фінансових ризиків

АВ500097
АВ500091
АВ500093
АВ500094
АВ500095
АВ500092
АВ500089
АВ500096
АВ500090

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ- СТРАХУВАННЯ» несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для забезпечення
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиту. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). 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 розкриття інформації у фінансових звітах та примітках. 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 суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої
думки щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ».
Підстава для висловлення думки умовно-позитивної думки
Переважну більшість активів Товариства становлять довгострокові фінансові інвестиції (Інші
фінансові інвестиції), справедлива вартість цих фінансових інвестицій на дату складання фінансової
звітності відповідає їх балансовій вартості.
Звертаємо увагу, що за твердженням керівництва справедлива вартість цих фінансових
інвестицій, утримуваних для продажу, які не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі,
за обмежених обставин, дорівнює їх балансовій вартості. Товариство вважає балансову вартість
фінансових інвестицій найбільш наближеною оцінкою справедливої вартості.
На нашу думку, справедлива вартість подальшої реалізації не може бути достовірно визначена
через відсутність активних торгів на фондовому ринку фінансовими інвестиціями та біржових
котирувань щодо цих фінансових інвестицій. В майбутніх періодах, в разі відсутності ймовірності
відновлення обігу таких фінансових активів та можливості отримати фінансову звітність і перевірити
результати діяльності емітента, для оцінки ймовірності надходження економічних вигід від даних
фінансових інвестицій, такі фінансові активи повинні бути уцінені до нульовою вартістю.
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Проте з урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких
довгострокових фінансових інвестицій вартісна оцінка буде залежати від застосованих припущень
щодо поведінки ринкових цін на цінні папери у майбутньому та може відрізнятися від професійного
судження аудиторів, тому ми не висловлюємо думку з цього питання.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» на 31.12.2016 року, фінансові результати діяльності та
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, які чинні в Україні на дату балансу та прийнятої Облікової політики.

Розділ 2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги.
Відповідно до
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №
2826 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку в редакції на дату надання аудиторського звіту надаємо наступну інформацію:
Розкриття інформації про дії, які відносяться до особливої інформації та їх вплив на
діяльність Товариства.
Відповідно до частини 1, статті 41 Закону України від 23.02.2006 року № 3480-ІV «Про цінні
папери та фондовий ринок» (зі змінами та доповненнями) особлива інформація про емітента —
інформація, до якої належать відомості про:
▪
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу – відсутня;
▪
прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних
фондів інтервального та відкритого типу– відсутня;
▪
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі - відсутня;
▪
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – відсутня;
▪
зміну складу посадових осіб емітента – відсутня;
▪
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій –
відсутня;
▪
рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв – відсутня;
▪
рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу – відсутня;
▪
порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих
посадовою особою такого емітента– відсутня;
▪
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію –
відсутня;
▪
рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента –
відсутня.
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть
вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його
цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною І статті 41 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок») не відбувались – наведено достовірно.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика розраховані як величина визначена
шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку та залишкової вартості нематеріальних активів та складають 11 709 тис. грн. Різниця між
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 3280 тис. грн. Вартість
чистих активів більша від розміру статутного капіталу, тобто таке становище відповідає вимогам
законодавства, зокрема частині третій статті 155 Цивільного кодексу України та вимогам пункту 2.5.
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розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 року № 40 (зі
змінами та доповненнями).
Аудитори підтверджують, що розмір чистих активів ПрАТ «СК «КАПІТАЛСТРАХУВАННЯ» відповідає вимогам чинного законодавства.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю
Емітентом розкривається та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю інша
інформація, склад якої передбачено «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних
паперів» від 03.12.2013 року № 2826 зі змінами та доповненнями. При розгляді іншої інформації
Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії з цінних
паперів та фондового ринку, згідно вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документа, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Аудитори не отримали достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
Виконання значних правочинів
В продовж 2016 року вчинення Товариством значного правочину — правочин, учинений
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом,
становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової
звітності відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI,
не здійснювались.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що
Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту вимогам законодавства
Виконані процедури щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього
аудиту та отримані докази, які дозволяють сформувати аудиторам судження щодо системи
корпоративного управління :
Загальними зборами акціонерів (Протокол №8 від 18 квітня 2012 року) був затверджений
Кодекс корпоративного управління.
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно
до Статуту.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи
корпоративного управління:
Загальні збори Товариства;
Наглядова рада;
Виконавчий орган (Голова правління);
Ревізор.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів
корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про
акціонерні товариства» - до 30 квітня.
Поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які
встановлено Статутом акціонерного товариства здійснювало Виконавчий орган Товариства, який
очолює Голова Правління Піголь Світлана Миколаївна.
Контроль та регулювання за діяльністю Виконавчого органу, захист прав Акціонерів
здійснювала Наглядова рада.
Протягом 2016 року у складі Наглядової ради зміни не відбувались.
Протягом 2016 року перерозподіл часток в статутному капіталі не відбувався.

5

Станом на 31.12.2016 року акціонери обліковуються наступним чином:

Акціонер

Кіль
кість
акціо
нерів

Кількість
Акцій
(шт.)
(прості
іменні)

Номінальн
а вартість
акції, (грн.)

Фізична особа, в тому числі кожна з
участю менше 10%, Україна
Всього:

11

7400

1139,0

Таблиця №3
Вартість
Частка
пакету
у
акцій (грн.) статутн
ому
фонді,
%
8 428 600,0
100

11

7 400

-

8 428 600,0

100

За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться
зовнішній аудит.
Таким чином, за результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управління у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства» ми можемо зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного
управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства»; наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та
достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та
результати їх функціонування.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства
При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, 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 використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства. Аудиторами 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. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та
перевірки, в результаті чого отримано 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.
Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки
аудиторами ризиків шахрайства, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства
за 2016 рік, згідно вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті
фінансової звітності».
На нашу думку твердження управлінського персоналу про те, що фінансові звіти не містять
викривлень внаслідок шахрайства – наведено достовірно.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
Ми проаналізували інформацію щодо наявність подій після дати балансу, які не знайшли
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан
Товариства. Фактів таких подій не встановлено.
В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші
події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових
звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту
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незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування
аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал.
Стосовно інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво
вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема
про склад і структуру фінансових інвестицій.
Нам відома інформація щодо наявності у Товариства інших фактів та обставин, які можуть
суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому, а саме: можливий вплив на склад і
структуру інших фінансових інвестицій в разі відсутності ймовірності відновлення обігу
цих цінних паперів.
Розкриття інформації у фінансовій звітності
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2016 року, є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IАS – International Accounting
Standarts), Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS – International Financial Reporting
Standards) прийняті Правлінням Комітету з Міжнародних стандартів, Тлумачення, розроблені
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ, ПКТ), Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інші національні законодавчі та
нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ в редакції чинній на 01 січня 2016 року та
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України, внутрішні нормативні
документи та положення Товариства стосовно визначення облікової політики, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по МСФЗ за 2016рік. Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які прийняті та офіційно наведені на
веб-сайті Міністерства фінансів України, але ще не набули чинності, Товариством не
застосовуються.
На нашу думку, аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що
розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає
вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Міжнародного
стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою
вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь-які облікові
оцінки, які були ідентифіковані як такі, що мають високий рівень невизначеності попереднього
оцінювання, не призводять до значних ризиків.
На нашу думку, заявлений розмір статутного капіталу ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
відповідає зазначеному в установчих документах та в свідоцтві про реєстрацію випуску акцій в
сумі 8429 тис. грн. (вісім мільйонів чотириста двадцять дев’ять тисяч гривень). Розмір статутного
капіталу відповідає законодавчим вимогам та статутним документам, а також повністю і своєчасно
сплачений у терміни встановлені чинним законодавством, відображений у фінансовій звітності
станом на 31.12.2016 року в усіх суттєвих аспектах, достовірно та відповідно до вимог чинного
законодавства.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що перший
випуск акцій здійснювалось Товариством з додержанням правил та вимог відповідно до Закону
України «Про цінні папери та фондову біржу», акції були сплачені в термін та способом,
передбаченим установчими документами, наведено достовірно. Протягом 2016 року емісії цінних
паперів Товариство не здійснювало, твердження управлінського персоналу Товариства щодо
забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, змін в розмірі статутного капіталу на протязі 2016
року не відбувалось.
Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2016 року в розмірі 12759 тис. грн.,
у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна
даним фінансової звітності.
Інформація за видами зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2016 року в розмірі 915 тис.
грн., у цілому відповідає МСБО та МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та
тотожна даним фінансової звітності.
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▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2016 року в розмірі
11844 тис. грн. в усіх суттєвих аспектах відповідає МСБО та МСФЗ, облікові дані достовірні та
тотожні даним фінансової звітності.
Розкриття інформації про те, що прибуток за 2016 рік становить 335 тис. грн., а станом на
31.12.2016 року Товариство мало нерозподілений прибуток у розмірі 2219 тис. грн., відповідно до
МСБО та МСФЗ, наведено достовірно.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що в 2016 році
Товариство не розподіляло і не виплачувало дивіденди, наведено достовірно.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що протягом
2016 року Товариство проводило господарську діяльність зі страхування, перестрахування, на
підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом ліцензій, а також фінансову
діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх управління, надано
достовірно.
На нашу думку річні звітні дані страховика за 2016 рік складені у відповідності Порядку
складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року №39, зі змінами та
доповненнями, та згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг від 24.11.2016 року №2924. Дані річної звітності страховика за
2016 рік складені на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять
показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих форм
звітності відповідають один одному.
За даними страховика: Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та
перестрахування, укладеними на протязі 2016 року, склав 1144884,05 тис. грн., страхові
платежі, згідно укладеним договорам страхування, склали у 2016 році 1678,70 тис. грн.,
частки страхових платежів, належні перестраховикам - 673,50 тис. грн. Страхові платежі від
перестрахувальників в 2016 році отримані в сумі 696,60 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року
величина сформованих страхових резервів становить 752,30 тис. грн. Частка перестраховиків
у резервах незароблених премій – 424,50 тис. грн. Забезпечення платоспроможності
Товариства характеризують наступні показники: сплачений статутний фонд – 8429 тис. грн.,
гарантійний фонд – 3413 тис. грн.; фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) –
11709 тис. грн.; нормативний запас платоспроможності – 241,60 тис. грн.; перевищення
фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом
платоспроможності становить – 11467,40 тис. грн. - власна платоспроможність достатня.
Оцінка адекватністі визнаних страхових зобов’язань показує, що балансова вартість
страхових зобов’язань, за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та
відповідних нематеріальних активів, є адекватною в контексті очікуваних майбутніх
грошових потоків за страховими контрактами.
На нашу думку, факти й обставини відносин і операцій Товариства з пов’язаними сторонами
узагальнено та розкрито в Примітках до фінансової звітності в зрозумілій формі, належно
відображені у обліку і звітності. Твердження управлінського персоналу Товариства
(відповідальної сторони), що операції з пов’язаними сторонами здійснювалися на таких самих
умовах, що й операції між незалежними сторонами, наведено достовірно.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що протягом
2016 року для обмеження фінансових, не фінансових та інших ризиків, при виборі фінансових
інструментів політика Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників з
урахуванням вимог чинного законодавства України, Товариство мінімізує ризики диверсифікацій
свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує
подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими
рейтингами надійності, є достовірним.

Розділ 3. «Інші елементи»
Основні відомості про аудиторську фірму.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА
“АУДИТ - СТАНДАРТ”, ідентифікаційний код – 32852960.
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Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення
до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу:

Дата державної реєстрації: 06.02.2004
Дата запису: 28.10.2004
Номер запису: 1 071 120 0000 000836
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати
Аудиторську діяльність:
Аудиторська фірма здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва Аудиторської
палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3345, виданого згідно
рішення Аудиторської палати України № 132 від 26 лютого 2004 року. Відповідно до рішення
Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено до
19 грудня 2018 року.
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:
Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів за №3345від 26.02.2004 року відповідно до
рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 196,
серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року.
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:
Аудиторська компанія включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 лютого 2015 року №77.
Реєстраційний номер Свідоцтва: 0145, строк дії з 18 лютого 2015 року по 19 грудня 2018 року.
Незалежні аудитори:
Титаренко Валентина Микитівна здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А
№ 006083 виданого рішенням Аудиторської палати України № 188/2 від 13 квітня 2006 року та чинного
до 13 квітня 2016 року.
Місцезнаходження та фактичне місце розташування :
Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,2-6/32 літера «А», телефони: (067)2382994;

(095)4837254.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Відомості про умови договору
на проведення аудиту
Дата початку проведення аудиту
Дата закінчення
Місце проведення аудиту

Договір про проведення аудиту (аудиторської
перевірки) № 2-7 -25/01 від 25.01.2017р.
25.01.2017р.
30.03.2017р.
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 21Л.

Директор
ТОВ „АФ„АУДИТ – СТАНДАРТ”

_____________ В.М. Титаренко

Сертифікат аудитора Серія А №006083, виданий
рішенням АПУ № 188/2 від 13 квітня 2006 року, чинний до 13 квітня 2021 року

Дата складання аудиторського висновку : 30 березня 2017 року.
Місце видачі: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 21Л.
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