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ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової
звітності за 2017 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків
аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з
метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової
звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КАПІТАЛ –СТРАХУВАННЯ», (надалі по тексту «Товариство»)
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно
відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня
2017 року, результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що
закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності ("МСФЗ").
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
а Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
б Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у
Примітках до фінансової звітності;
г Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків,
коли таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
а Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи
внутрішнього контролю в Товариства;
б Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який
момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про
фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової
звітності вимогам МСФЗ;
в Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального
законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
г Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
д Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.

Голова Правління

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)
________________
(підпис)

С. М. Піголь

Л. Л. Василевич

МП
30 березня 2018 р.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
СТАНОМ НА 31.12.2017 РІК
Адресати :
- Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг ;
-Акціонерам
та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»

Розділ 1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 34807946,
місцезнаходження : 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал,21-Л ,що складається з Балансу (Звіту про
фінансовий стан ) станом на 31 грудня 2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал за рік, який закінчився цією
датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»).

Основа для думки із застереженням
В складі довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2017 року обліковуються
фінансові інвестиції, а саме акції українського емітента, які зупинені в системі депозитарного
обліку згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.11.2014 року
№1562 в сумі 10984 тис. грн. Товариство відображає у фінансовій звітності ці фінансові інвестиції
за балансовою вартістю. Товариством не проведено переоцінку балансової вартості вказаних
фінансових інвестицій на суму зменшення корисності. Управлінський персонал вважає визначення
справедливої вартості інвестицій на рівні балансової вартості, як найбільш наближеної оцінки.
Аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази з обґрунтування
думки щодо визначення справедливої вартості інвестицій на рівні балансової вартості, як найбільш
наближеної оцінки. Існує невизначеність щодо можливості реалізації цих фінансових інвестицій.
Невизначена від знецінення вартість довгострокових фінансових інвестицій на кінець 2017 року може
мати суттєвий вплив на загальну суму збитків від зменшення корисності.
Але, аудитор приймає до уваги той факт, що можлива вартість цих довгострокових
фінансових інвестицій буде залежати від застосованих припущень щодо ринкових цін на ці цінні
папери у майбутньому та може відрізнятися від професійного судження аудиторів.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» згідно з
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
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виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту окремої звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту окремої фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає
інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація - річні звітні дані страховика
Інша інформація складається зі річних звітних даних страховика станом на 31.12.2017 року,
складена відповідно до вимог, затверджених
Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зі змінами, затвердженими
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 24.11.2016 року №2924.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних
звітних даних страховика, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які
встановлюють вимоги до складання та надання страховиками фінансової звітності загального
призначення.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо річних звітних
даних страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
річними звітними даними та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення річних звітних даних страховика, ми
зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
На основі проведеної аудиторської перевірки
річних звітних даних страховика
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛСТРАХУВАННЯ» за 2017 рік (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських
процедур), ми доходимо висновку що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації. Ми
підтверджуємо, що звітні дані страховика за 2017 рік відповідають вимогам «Порядку складання
звітних даних страховиків», затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зі змінами, затвердженими
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 24.11.2016 року №2924.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
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процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення
користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
•
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на
ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим,
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
•
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
•
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі
отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або
умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо
такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або
умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
•
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в
основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час
аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також,
де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Розділ 2 . Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських звітів , що подаються
до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
(надалі по тексту «Нацкомфінпослуг»), за результатами аудиту річної звітності та звітних даних
фінансових установ за 2017 рік, надаємо наступну інформацію про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»:
2.1. Товариство повідомляло
Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня
настання таких змін:
інформація щодо змін учасників, назви, місцезнаходження або будь-які інші зміни в
Товаристві за 2017 рік, відсутня.
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2.2. Товариство надаває клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про
фінпослуги, а також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону,
на власному веб-сайті (веб-сторінці) http:// ks.kiev.ua/ та забезпечує її актуальність;
2.3. Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121
Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) )
http:// ks.kiev.ua/
2.4. Товариство розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному вебсайті (веб-сторінці) ) http:// ks.kiev.ua/ не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними
чинності із зазначенням такої дати.
2.5. Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття
рішень у разі конфлікту інтересів.
Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів.
2.6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів)
Товариства , доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Аудитору надано висновок експерта з технічного обслуговування будівель та споруд
Ананьєва Є.О. (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 003741, виданий Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України 03.07.2015
року), який підтверджує можливість доступу станом на 05 грудня 2017 року для осіб з інвалідністю
та інших мало мобільних груп населення до нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул.
Ярославів Вал,21-Л відповідно до норм та правил зазначених в ДБН В .2.2-17:2006 «Доступність
будівель і споруд для мало мобільних груп населення», у яких здійснюється обслуговування клієнтів
(споживачів) Товариства.
2.7. Товариство розміщує інформацію про умови доступності приміщення для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття
клієнтом (споживачем).
Інформація розміщена доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем) місці
біля входу у приміщення, де розташований офіс Товариства за адресою: м. Київ, вул. Ярославів
Вал,21-Л.
2.8. Товариство надає
інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ
Положення № 41.
Відокремлені підрозділи відсутні.
2.9. Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних
засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або
відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених
Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.
Товариство не здійснює готівкових розрахунків. Наявні сейфи використовуються для
зберігання документів. Офіс товариства забезпечений цілодобовою охороною.
2.10. Товариство надає виключно фінансові послуги (крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів) у частині проведення добровільного та обов’язкового страхування за видами,
відповідно до отриманих ліцензій на право здійснення страхової діяльності.
2.11. Відповідність політики перестрахування встановленим законодавчим вимогам, в т.ч.
прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового
страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію.
Політика перестрахування Товариства відповідає встановленим законодавчим вимогам, в
т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і
обов'язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію;
2.12. Товариство дотримується затверджених та зареєстрованих Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг правил страхування. В договорах
страхування вказується конкретний вид правил страхування, відповідно до якого укладений договір.
2.13.Товариством надаються фінансові послуги, а саме інші види страхування, крім
страхування життя на підставі договору страхування, який відповідає вимогам Закону України «Про
страхування».
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2.14. Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2.15 Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності
оператора ядерної установки.
2.16 Товариство не має ліцензії на страхування життя.
Розкриття інформації Товариства у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома
вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО
ПРИВАТНЕ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПЫТАЛ-СТРАХУВАННЯ» :
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
Кількість акціонерів станом на
31.12.2017 року
Чисельність штатних працівників
Депозитарій
Наявність філій і представництв
Види діяльності
Відповідальні особи

АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

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"
11 фізичних осіб (резиденти України), частка кожного
менше 10%.
5 чол.
ПАТ «Національний депозитарій України», код
ЄДРПОУ 30370711, код МДО 100024, тел.( 044)591-0404
не має
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
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)

Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства, на
підставі отриманих відповідних ліцензій на право здійснювати страхову діяльність. Протягом 2017
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
Номери
ринків фінансових послуг на здійснення страхової діяльності
отриманих
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(безстрокові, територія чинності - Україна.):
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

ліцензій:
АВ500097
АВ500091
АВ500093
АВ500094
АВ500095
АВ500092
АВ500089
АВ500096
АВ500090

Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Розкриття інформації за видами активів.
Необоротні активи.
Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх
суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017 р. складає 135 тис. грн.,
первісна вартість 135 тис. грн. Нематеріальні активи включають ліцензії на право здійснення
страхової діяльності з невизначеним строком корисної експлуатації.
Основні засоби
Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 16 « Основні
засоби» .
Станом на 31 грудня 2017 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі
Товариства складає 231 тис. грн. ( меблі, комп’ютерна техніка та офісне обладнання). Амортизація
складає 230 тис. грн., залишкова вартість складає 1 тис. грн. Товариство не має основних засобів у
фінансовій оренді.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Оренда
За умовами оренди в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, не
передаються. Оренда класифікується як операційна оренда. Оренда не відповідає не одному з
критеріїв визнання оренди як фінансова згідно МСБО 17 «Оренда».
Товариство орендує приміщення згідно договору оренди за адресою: м. Київ,54, Ярославів
Вал, 21Л., в якому фактично знаходиться. Орендні платежі та витрати на утримання в 2017 році
склали 97 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокові фінансові інвестиції (Інші фінансові інвестиції) станом на 31.12.2017 р.
становлять 10984 тис. грн., та представлені акціями ВАТ «Укрхіменергія» (код ЄДРПОУ 36199046)
в сумі 10 984 тис. грн., ринкових котирувань за акціями емітента не має. Акції відображені в
фінансовій звітності по собівартості придбання. За твердженням керівництва справедлива вартість
цих фінансових інвестицій, утримуваних для продажу, дорівнює балансовій вартості фінансових
інвестицій. Товариство вважає балансову вартість фінансових інвестицій найбільш наближеною
оцінкою справедливої вартості фінансових інвестицій.
Звертаємо увагу на те, що згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2017
року, виданої депозитарною установою ПАТ «Айбокс Банк», вказані цінні папери є заблокованими.
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Згідно облікової політики за твердженням керівництва 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 нульової вартості.
Аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази по відношенню до повноти
розкриття інформації щодо обмеження прийняття таких фінансових інвестицій Товариством до
розрахунку нормативу диверсифікованості активів страховика, передбачене Положенням про
обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика.
Відстрочені податкові активи
Станом на 31.12.2017 року відстрочені податкові активи складають 17 тис. грн..
Оборотні активи.
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх
суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017р. складається з:
дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) на суму 7 тис. грн.,
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на суму 9 тис. грн..;
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 5 тис. грн..
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю,
визначеної як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Грошові кошти.
Безготівкові та готівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог
діючого законодавства. Облік касових операцій ведеться згідно вимог «Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004р. № 637 із змінами та доповненнями. Безготівкові
розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства, а саме
«Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22 із змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштів Товариства становить 307 тис. грн., та
складається з залишку на поточному рахунку в сумі 92 тис. грн. та вкладних (депозитних) рахунках
в сумі 215 тис. грн., що підтверджується виписками банку.
Товариство не має грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання
станом на 31.12.2017 року. Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх
номінальній вартості.
Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось.
Частка перестраховиків у страхових резервах.
Частка перестраховика у страхових резервах станом на 31.12.2017р. , у тому числі резервах
незароблених премій становить 57 тис. грн.
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду,
зменшились на 1237 тис. грн.. і, відповідно, складають 11522 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).
Зменшення загальної вартості активів Товариства відбулось, в основному, за рахунок зменшення
суми по статті Гроші та їх еквіваленти .
Розкриття інформації щодо розміру зобов’язань і забезпечень.
Інформація про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у
всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку
(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Облік і визнання забезпечень резервів Товариства відображається в фінансовій звітності
згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» .
Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
Інформація про довгострокові зобов’язання і забезпечення яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського
обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Станом на 31.12.2017 року страхові резерви Товариства складають 260 тис. грн.., в тому числі
резерви незароблених премій складають 246 тис. грн., резерв збитків 14 тис. грн.
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Поточні зобов’язання і забезпечення.
Станом на 31.12.2017 року:
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 4 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 92 тис. грн.., у
тому числі з податку на прибуток 92 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю складає 27 тис. грн.
Поточні забезпечення складають 14 тис. грн..
Інші поточні зобов’язання складають 3 тис. грн..
Поточні зобов’язання та забезпечення відображено за сумою погашення.
Iнформацiя щодо зобов'язання та забезпечення, яка наведена безпосередньо у фiнансових
звiтах розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Довгострокові та поточні зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного
періоду, зменшились на 520 тис. грн. і,відповідно, складають 400 тис. грн. Зменшення зобов’язань
Товариства, в основному, відбулось за рахунок зменшення суми страхових резервів.
Розкриття інформації стосовно формування статутного капіталу та розміру власного
капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» .
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає
вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Для розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу Аудитором
наводиться наступна історична довідка.
Відповідно до зареєстрованого 17.01.2007р. Печерською районною в м. Києві державною
адміністрацією Статуту Товариством було оголошено Статутний фонд у розмірі 7 400 000,00 (сім
мільйонів чотириста тисяч) гривень, який розподілено на 7 400 (сім тисяч чотириста) простих
іменних акцій, номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.
Акції розподілялись між акціонерами наступним чином:
Таблиця №3
№
Акціонери
Кількість
Номінальна
Внески у формі
п/п
простих і вартість |
(грн.)
акцій (шт.) іменних акцій
(грн.)
1ТОВ "Профіт Брок"

7 398

7 398 000,00

Грошовий внесок у сумі

7 398 000,00

2Граузс Олена
Павлівна
3Олейник Тетяна
Володимирівна

1

1 000,00

Грошовий внесок у сумі

1 000,00

1

1 000,00

Грошовий внесок у сумі

1 000,00

7 400

7 400 000,00

7 400 000,00

1.
2.
3.

РАЗОМ:

Оплата акцій проведена грошовими коштами.
Статутний фонд було сплачено в повному обсязі (100%), що підтверджено наступними документами:
Таблиця № 4
Документ
№
(№, дата)
Від
кого отримано Сума, грн.
У відсотках до
внесок
загального розміру

1

Виписка
1
банку від 17.01.07 р. ТОВ "Профіт Брок"
Виписка банку від 18.01.07 р.

3699000,00
3699000,00

99,98%

7 398 000,00
Виписка
2
банку від 17.01.07 р.

Граузс Олена Павлівна

1000,00

0,01%

2

10

1000,00
Виписка
3
банку від 17.01.07 р.
3

Олейник
Володимирівна

Тетяна 1000,00

0,01%

1000,00
ВСЬОГО:

7 400 000,00

100%

Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 2
загальних зборів акціонерів Товариства від 21.05.2007р.) було затверджено зміни у складі акціонерів
Товариства., згідно яких ТОВ «ПРОФІТ БРОК» відчужило належні йому цінні папери в кількості
7 398 (Сім тисяч триста дев’яносто вісім) штук, а Баланда Олег Іванович відповідно до договору
купівлі-продажу цінних паперів № Д8-2/07 від 17 квітня 2007 року придбав акції прості іменні ЗАТ
«СК «Капітал-Страхування» в кількості 7 398 (Сім тисяч триста дев’яносто вісім) штук; Граузс Олена
Павлівна відчужила належну їй одну просту іменну акцію ЗАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ»
Мельнику Андрію Павловичу по договору купівлі-продажу цінних паперів №Б013-2/07 від 17 квітня
2007 року та договору доручення №Б013-1/07 від 17 квітня 2007 року; Олейнич Тетяна
Володимирівна відчужила належну їй одну просту іменну акцію ЗАТ «СК «КАПІТАЛСТРАХУВАННЯ» Соболєвій Тетяні Вікторівні по договору купівлі-продажу цінних паперів №Б0134/07 від 17 квітня 2007 року та договору доручення №Б013-3/07 від 17 квітня 2007 року.
Зміни до Статуту зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією:
реєстраційний номер 10701050003025293 від 05.07.2007 р. згідно змін акції розподіляються між
акціонерами наступним чином:
Баланда Олег Іванович - 7 398 (сім тисяч триста дев'яносто вісім) акцій на загальну суму 7 398
000 (сім мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч) гривень, що становить 99.98% статутного фонду;
Мельник Андрій Павлович - 1 (одна) акція на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень, що
становить 0,01% статутного фонду;
Соболєва Тетяна Вікторівна - 1 (одна) акція на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень, що
становить 0,01% статутного фонду.
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 5 від 02 листопада 2009р.)
було прийнято постанову про збільшення статутного капіталу до 8 428 600,00 грн. за рахунок
реінвестування дивідендів акціонерів.
Дані про акціонерів Товариства станом на 31.12.2014 року відповідно до зведеного реєстру
власників іменних цінних паперів від 13.03.2015 року, вих. №80333зв
депозитарія ПАТ
«Національний депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711, наведені в таблиці №5.
Таблиця №5
Акціонери
товариства
станом
31.12.2014р.
Баланда
Іванович

Мельник
Павлович

Код
на
Олег 2327903276

Андрій 2320605077

Соболєва Тетяна 2906515347
Вікторівна

Адреса

К-ть
акці
й,
шт.

Сума
(грн.)

м. Київ, вул. Бажана, б. 36, кв. 188; 7 398
паспорт серія МО №372950, виданий
Комсомольським РВХМУ УМВС
України в Херсонській обл. 14 липня
1997 року, ідентифікаційний код
2327903276
м. Київ, вул. Гусовського, б. 11/11, 1
кв. 6; паспорт серія ТТ №129201,
виданий Печерським РУ ГУ МВС
України в місті Києві 27 липня 2012
року,
ідентифікаційний
код
2320605077
м. Київ, вул. Волгоградська, б. 9а. 1
кв. 56; паспорт серія СО №224604,

8 426
322,00

Частка
у
статут.
фонді
(%)
99,973

1 139,00

0,0135

1 139,00

0,0135
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виданий Залізничним РУГУ МВС
України в м. Києві 29 жовтня 1999,
ідентифікаційний код 2906515347
Станом на 31.12.2017 року власники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» обліковуються наступним чином:
Таблиця №6
Акціонер
Кіль
Кількість Номінальн Вартість
Частка
кість Акцій
а вартість пакету
у
акціо (шт.)
акції, (грн.) акцій (грн.) статутн
нерів (прості
ому
іменні)
фонді,
%
Фізична особа, в тому числі кожна з 11
7400
1139,0
8 428 600,0
100
участю менше 10%, Україна
Всього:
11
7 400
8 428 600,0
100
Протягом 2017 року перерозподіл часток в статутному капіталі не відбувався.
Таким чином, станом на 31.12.2017р. акції Товариства зареєстровані у відповідності до
чинного законодавства України, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 29.06.2010 р. №467/1/10,
форма існування – без документарна, розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» становить 8429 тис.
грн., формування статутного капіталу здійснювалось Товариством з дотриманням вимог статей 2, 30
Закону України "Про страхування" та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України
«Про страхування» на час реєстрації Товариства, Статутний капітал сплачено повністю у грошовій
формі. При внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства.
Капітал в дооцінках складає 2 тис. грн..
Резервний капітал становить 1211 тис. грн.
Нерозподілений прибуток складає 1481 тис. грн.
В 2017 році Загальними зборами Товариства було прийнято рішення акціонерами щодо
спрямувати 70% нерозподіленого прибутку Товариства за 2009-2016 роки у розмірі 1 661 634,23 грн.
на нарахування та виплату дивідендів акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій. Протягом
2017 року в рамках чинного законодавствам нараховано та сплачено дивідендів акціонерам
Товариства в сумі 875 тис. грн.
Розкриття інформації про доходи та витрати .
Товариство дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за принципом
нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід,
а сума доходу може бути достовірно визначена.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність
отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання
таких доходів.
У 2017 році загальний дохід склав 638 тис. грн.. в т.ч.:
- чистий дохід від реалізації становить 576 тис. грн.;
- інші операційні доходи становлять 15 тис. грн.;
- інші фінансові доходи складають 47 тис. грн..
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх
економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть
бути надійно виміряні.
Загальні витрати Товариства в 2017 році складають 409 тис. грн. в т.ч.:
-Адміністративні витрати на суму 265 тис. грн..;
- витрати на збут на суму 35 тис. грн..;
-Інші операційні витрати на суму 95 тис. грн.;
-Витрати від зміни інших страхових резервів на суму 14 тис. грн
Витрати з податку на прибуток 70 тис. грн., в тому числі податок на прибуток від страхової
діяльності 35 тис. грн.

12

Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий збиток у
сумi 159
тис. грн..
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку
достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". Облiкова полiтика
Товариства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного
законодавства України для складання фiнансової звітності страховиків.
Звіт про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів складено згідно вимог МСФО 7 "Звіти про рух грошових
коштів".
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу
оцінити спроможність ПрАТ „СК” КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ” генерувати грошові кошти та їх
еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових
потоків.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної
діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які
обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2017 року на рахунках у банках
Товариства складає 307 тис. грн.
Таким чином, облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФЗ, які чинні в Україні,
облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.
Звіт про власний капітал (зміни у власному капіталі).
ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» достовірно надало інформацію щодо формування та
змін у власному капіталі у Звіті про власний капітал та розкрила компоненти власного капіталу у
Примітках 3.27.
Протягом 2017 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до збільшення
власного капіталу на 331 тис. грн., наступні:
прибуток за 2017 рік визначається в сумі 159 тис. грн.;
Операції з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не відбувались
протягом 2017року.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 11122 тис. грн.
Розкриття інформації про зв'язані сторони.
Аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази по відношенню до повноти
розкриття інформації про операції та залишки зі зв’язаними сторонами у Примітці 3.28 «Розкриття
інформації про пов'язані сторони» ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» достовірно розкриває у
фінансовій звітності за 2017 рік інформацію, необхідної для привернення уваги до можливого впливу
на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Товариства, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а
також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами.
Аудитори зазначають, що на дату надання аудиторського звіту отримали від Голови
Правління письмові запевнення щодо повного розкриття операцій з зв’язаними особами, які суттєво
впливають на фінансову звітність за 2017 рік та щодо твердження про відсутність нерозкритих
додаткових угод з зв’язаними сторонами.
Судові розгляди та рішення.
У 2017 році до Товариства не пред'являлися будь-які судові позови.
Припущення про безперервність діяльності
Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА
570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому
майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.
Ми звертаємо увагу на Примiтку «Умови здійснення діяльності» та Примiтку 4 «Умовні
договорні зобов’язання, операційні та фінансові ризики" до фiнансової звiтностi, в яких йдеться про
те, що, виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал впевнено в
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безперервності діяльності та не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити
діяльність, постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на
продовження безперервної діяльності підприємства.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не
знайшли доказів про порушення принципів функціонування підприємства. Але не вносячи
додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість
щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової
бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих
умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок показників фінансового стану
Показники фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2017року.
Таблиця № 7
Формула розрахунку
1. Коефіцієнт ліквідності (Зобов’язання відсутні):
1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)
Характеризує скільки на кожну гривню зобов'язань
підприємство має
усіх мобілізованих коштів
К1.1 = II розділ + III розділ активу балансу
III розділ пасиву балансу
1.2. Абсолютної ліквідності
Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути
негайно погашена коштами на розрахунковому рахунку та інших
рахунках в банках К1.3 = Грошові кошти/III розділ пасиву балансу
2. Коефіцієнт автономії:
Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі ресурсів
підприємства
К2= І розділ пасиву балансу/Валюта балансу (Код рядка
1900)
3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів:
Показує вартість залучених підприємством коштів в
розрахунку на гривню власних коштів
К3 = II розділ + III розділ розділ пасиву балансу
І розділ пасиву балансу
5. Коефіцієнт фінансової стійкості (Зобов'язання відсутні):
Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена
за рахунок Власного капіталу підприємств
К5 = І розділ пассиву/III розділ пасиву
6. Коефіцієнт фінансової незалежності (заборгованість
відсутня):
Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі
заборгованості підприємства
К6 = І розділ пассиву/II розділ + III розділ пасиву балансу

Фактично Фактично
на
на
31.12.2016 31.12.2017

Нормативне
значення

10,23

2,75

>1

6,48

2,19

>0

0,92

0,96
>0

0,08

0,04

74,02

79,44

12,94

27,80

0,5-1

0,5-1

до збільшення

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо в цілому охарактеризувати
загальний фінансовий стан ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» на 31.12.2017р., як стабільний.
Розкриття інформації щодо нормативних показників страховика.
1. Перевищення вартості чистих активів Товариства над зареєстрованим розміром статутного
капіталу.
Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань та
суми
нематеріальних активів, прийнятих до розрахунку.

14

Розрахунок вартості чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2017року:
Найменування показника

За
звітний
період
(тис. грн.)
Активи (строка 1300 Балансу), усього
11522
Нематеріальні активів /рядок балансу 1000/
135
Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800)
400
Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2017 року: 10987
загальна сума активів /рядок балансу 1300/ - сума
нематеріальних активів /рядок балансу 1000/ - загальна сума
зобов’язань /сума рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800)
Статутний капітал
8429
Величина перевищення чистих активів (нетто-активів) над 2558
розміром статутного капіталу

Таблиця 8
попередній

За
період
(тис. грн.)
12759
135
915
11709

8429
3280

На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства складає 10987
тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу Товариства на 2558 тис. грн, і відповідає вимогам
статті 155 Цивільного кодексу України, п.1 Р. XI. «Положення про Державний реєстр фінансових
установ», затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 р. № 4368. Товариство дотримується вимог щодо
мінімального розміру статутного капіталу страховика, встановленого Законом України “Про
страхування” в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, на дату прийняття рішення щодо формування
статутного капіталу Товариства.
2. Відповідність облікової політики страховика вимогам законодавства про бухгалтерський облік
та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти 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.) в нової редакції від 27 грудня 2015 року.
Товариство дотримується основних принципів облікової політики: методу нарахування,
безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності, можливості
перевірки. 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 2017 року Товариство дотримувалась
принципу незмінності облікової політики. Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з
вимогами чинного законодавства, на підставі отриманих відповідних ліцензій на право здійснювати
страхову діяльність. Протягом 2017 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.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облікова політика Товариства
відповідає вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним
стандартам фінансової звітності.
3. Перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності станом на 31.12.2017р.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням
із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної
суми зобов'язань, у тому числі страхових.
Фактичний запас платоспроможності Товариства станом на 31.12.2017р. складає 10987 тис.
грн. Нормативний запас платоспроможності Товариства станом на 31.12.2017р. складає 219,80 тис.
грн. Сума перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним запасом
платоспроможності дорівнює 10755,20 тис. грн.
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За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що фактичний запас платоспроможності
Товариства перевищує його нормативний запас платоспроможності у відповідності до статті 30
Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07 березня 1996р.
4. Підтвердження інформації щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог
(заяв) страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог
до достатності формування резервів збитків станом на 31.12.2017р.
Товариством розроблено положення щодо порядку реєстрації та обліку договорів
страхування і вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації договорів
страхування (перестрахування) відповідає чинним нормативним актам – здійснюється в електроному
вигляді з фіксуванням основних показників умов договорів по видам страхування. Журнал заяв про
настання страхового випадку ведеться належним чином. При укладанні договорів страхування
Товариство дотримується вимог статті 16 Закону України «Про страхування».
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облік договорів страхування
та заяв страхувальників щодо страхової виплати ведеться у відповідності до вимог чинного
законодавства.
5. Підтвердження інформації щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності
сформованих страхових резервів станом на 31.12.2017 р. відповідно до вимог законодавства
Протягом 2017 року Товариство проводило формування та облік резерву незароблених премій
та резерву заявлених але не виплачених збитків. Розрахунок резервів Товариство проводило за
Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя,
яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України № 3104 від 17.12.2004р. Розрахунок резерву незароблених премій здійснювався за кожним
видом страхування окремо.
Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено.
В порядку формування розміру частки перестраховиків у резервах незароблених премій під
час аудиторської перевірки порушень не встановлено.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується достатністю активів
визначених для категорії представлення коштів страхових резервів. Політики щодо формування та
оцінки резервів, обліку активів Товариство дотримується.
На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема
відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» та рекомендацій Нацкомфінпослуг
Товариство здійснило перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних
даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку
станом на 31.12.2017 року з залученням фахівця з актуарної та фінансової математики Бабко В.Л.
ПрАТ «Всесвіт».
Станом на 31.12.2017 року величина сформованих страхових резервів становить 260 тис. грн.
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій становить 57 тис. грн.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що формування, облік резервів
страховика проводились у відповідності до законодавства з дотриманням умов достатності та
адекватності.
6. Підтвердження інформації щодо дотримання страховиком нормативів достатності та
диверсифікованості активів станом на 31.12.2017р.
Протягом звітного періоду Товариство проводило діяльність з урахуванням вимог Положення
про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика,
затверджене Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг № 396 від 23.02.2016р.
Технічні резерви в розмірі 260,40 тис. грн. фактично представлені наступними категоріями
активів:
грошові кошти, розміщеними на поточних рахунках – 78,40тис. грн. (30%),
розраховано з метою дотримання нормативу достатності активів в обсягах 30% страхових резервів;
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грошові кошти, розміщеними на депозитних рахунках – 182,0 тис. грн.(70%),
розраховано в обсягах 70% страхових резервів, при цьому в кожному банку не більше 20 % страхових
резервів; кредитний рейтинг банківських установ, в якій розміщені грошові кошти.
Товариства, що включаються до суми прийнятних активів, відповідає інвестиційному рівню за
національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.
На нашу думку, Товариство розміщує кошти страхових резервів відповідно до ст. 31 Закону
України «Про страхування» з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, та
диверсифікованості.
7. Оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та перестрахових
зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської
заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика станом на
31.12.2017р.
Товариство здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій. Товариство має
достатньо коштів для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань.
Товариство не має простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості. Перестрахування
проводиться у відповідності до діючих ліцензій на провадження страхової діяльності з урахуванням
нормативу власного утримання за кожним об’єктом страхування, що становить 10% від розміру
сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів. Протягом 2017 року договори
перестрахування ризиків укладались з перестраховиками-резидентами, сума платежів належних
перестраховикам за 2017 рік складає 957,5 тис. грн.
Аудитор підтверджує здатність Товариства своєчасно виконувати прийняті страхові та
перестрахові зобов’язання.
8. Розкриття інформації щодо істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом
2017 року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених
Нацкомфінпослуг, понад 10%
Нам не відома інформація стосовно істотних операцій з активами, які здійснював страховик
протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів,
встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10%.
Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що
протягом 2017 року ПрАТ «СК «КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ» мала істотні операції з активами, які
здійснював страховик протягом звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком
фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% – відсутнє, тому ми не
висловлюємо думки стосовно цього питання.
9. Розкриття інформації щодо запровадження страховиком системи управління ризиками
На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і
функціонування системи управління ризиками у страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків,
пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія
управління ризиками, яка затверджена протоколом наглядової ради Товариства Протоколом №54 від
27.06.2014 року, Наказ № 04/А-14 від 27.06.2014р. Управління ризиками Товариства являє собою
процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх
ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення.
Аудитор підтверджує запровадження страховиком системи управління ризиками у
відповідності до законодавства.
10. Розкриття інформації щодо адекватності організації та проведення страховиком внутрішнього
аудиту (контролю)
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності,
Товариством, згідно рішення Наглядової ради Товариства , Протокол №54 від 27.06.2014 р.,
запроваджена посада внутрішнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрішнього
аудиту. Службою внутрішнього аудиту (контролю) Установи є посадова особа, що проводить
внутрішній аудит (контроль) (далі – внутрішній аудитор). Внутрішній аудитор підпорядковується
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Наглядовій раді Товариства та звітує перед ними. Внутрішній аудитор призначається за рішенням
Наглядової ради Товариства.
Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2017 року пов’язана з
забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за
використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення встановлених
недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2017 рік були розглянуті політики та
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у
фінансових звітах.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю
щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також
моніторинг системи внутрішнього контролю в цілому відповідають розміру і структурі фінансової
компанії.
11. Розкриття інформації можливості (спроможності) страховиком безперервно здійснювати свою
діяльність протягом найближчих 12 місяців
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в
тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги
всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але
не обмежуючись цим періодом.
12. Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не
менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.
Товариство не має ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів, тому аудитори не висловлюють думку відносно
перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше
1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.

3. «Інші елементи»
Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування юридичної особи відповідно до Товариство з обмеженою відповідальністю
установчих документів:
«Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Код за ЄДРПОУ:

32852960

№ 3345, рішення Аудиторської палати
України № 9 від 26.02.2004. Відповідно до
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру
рішення Аудиторської палати України №
аудиторських
фірм
та
аудиторів,
виданого
286/3 від 19 грудня 2013 року термін
Аудиторською палатою України:
чинності Свідоцтва продовжено до 19
грудня 2018 року.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до
196, серія та номер Свідоцтва: П 000196,
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
строк дії Свідоцтва продовжено з 24
аудиторські перевірки професійних учасників ринку
лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року.
цінних паперів, виданого НКЦПФР:
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аудитор Титаренко В.М. (сертифікат
аудитора № 006083, серія «А», виданий
Аудиторською палатою України 13 квітня
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь
2006 року, дійсний до 13.04.2021 року);
в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів
аудитор Гаєва.І.В.( сертифікат аудитора
аудитора, виданих Аудиторською палатою України:
Серія А №007271 виданого Аудиторською
палатою України 30 липня 2015 року,
дійсний до 30.07.2020 року).
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,
місце розташування:
2-6/32 літера «А»
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту
- дата початку аудиту
- дата закінчення проведення аудиту
Місце проведення аудиту

№ 2-05-29/01 від 29.01.2018р.
29.01.2018
05.04.2018
01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал,21-Л

Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є _________________ І.В. Гаєва
Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання аудиторського висновку: 10 квітня 2018 року
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