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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК",
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.
Адресат
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», фінансова
звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

РОЗДІЛ І «ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
ДУМКА
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», код за ЄДРПОУ 23364325, місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 21-Г, офіс 446 (надалі за
текстом «Товариство»), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.,
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) за рік, 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 2019 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
Примітки до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» за 2019 рік не включають всі розкриття згідно
вимог МСФЗ, а саме: не розкрито інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу,
яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорії виплат (вимога пункту 17 МСБО
24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони"); відсутні розкриття щодо кількісної інформації по
управлінню фінансовими ризиками (вимога пунктів 31 та 34 МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття
інформації).
Компанією у складі статті звіту про фінансовий стан «Векселі одержані» відображено балансову
вартість фінансових інвестицій 40000 тис. грн. Управлінський персонал Компанії не здійснював оцінку
на наявність ознак можливого зменшення корисності активів (фінансових інвестицій), як того
передбачають міжнародні стандарти фінансової звітності, та відобразив їх за історичною собівартістю
40000 тис. грн. Отримані аудитором дані свідчать про можливе зменшення вартості таких фінансових
інвестицій. Аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо справедливої
вартості відповідних фінансових інвестицій. В результаті цього аудитор не мав змоги визначити, чи
існувала потреба в будь-яких коригуваннях вартості відповідної статті звіту про фінансовий стан, а
також відповідних пов’язаних з цією статтею інших елементів, що формують звіт про фінансові
результати та звіт про власний капітал.
Ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, що
недостатнє надання інформації при її розкритті у фінансовій звітності має достатній вплив на фінансову
звітність Товариства та може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аналіз наявних первинних
документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення,
які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють
фінансовий стан Товариства.

2

Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є
всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових
записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин,
вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу
якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою
можуть бути виявлені незначні викривлення.
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати
впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в
Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання,
погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його
прибутковість.
Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство
не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.
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 Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними
в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.

РОЗДІЛ ІІ «ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ
АКТІВ»
Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства
Скорочена назва Товариства
Організаційно-правова
форма Товариства
Ознака особи
Форма власності
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження:
Дата державної реєстрації
Ліцензії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"СТРАХОВИЙ БУДИНОК
ПРАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Юридична
Приватна
23364325
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА,
будинок 21-Г, офіс 446
14.07.1995 року

·
·
·
·
·
·

Серія АД №039957 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
Серія АД №039958 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту);
Серія АД №039959 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
Серія АД №039960 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);
Серія АД №039961 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
здоров`я на випадок хвороби;
Серія АД №039962 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
інвестицій;
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·

Номер запису в ЄДР
Основні види діяльності
КВЕД:
Учасники/Засновник
Товариства
Керівник
головний бухгалтер
кількість працівників
Дата останніх змін до
Статуту

Серія АД №039963 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту);
· Серія АД №039964 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
· Серія АД №039965 від 12.06.2008р. безстроковий - медичне
страхування (безперервне страхування здоров`я);
· Серія АД №039966 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
медичних витрат;
· Серія АД №039967 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
наземного транспорту (крім залізничного);
· Серія АД №039968 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
від нещасних випадків;
· Серія АД №039969 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
судових витрат;
· Серія АД №039970 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
фінансових ризиків;
· Серія АД №039971 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
вантажів та багажу (вантажобагажу);
· Серія АД №039956 від 12.06.2008р. безстроковий - страхування
відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності
власників
наземного
транспорту,
відповідальності
власників
повітряного
транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника));
· Серія АЕ №198607 від 31.01.2013р. безстроковий - страхування
предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування;
· Серія АЕ №284278 від 17.12.2013р. безстроковий - особисте
страхування від нещасних випадків на транспорті;
· Серія АЕ №284279 від 17.12.2013р. безстроковий - страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів;
· Серія АЕ № 293796 від 20.10.2014р. безстроковий - страхування
цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.
1 224 120 0000 029691
Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
(основний);
Код КВЕД 65.20 Перестрахування
АКЦІОНЕРИ У КІЛЬКОСТІ 12 ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 207000000.00
НИКИТАРЕНКО АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник
КОСТЕНЮК НАДІЯ СЕРГІЇВНА – головний бухгалтер
Протокол №6 від 23.04.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК» (надалі - Товариство) є юридичною особою, що створене відповідно до чинного
законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та
штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби візуальної
ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в
банківських установах. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.
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ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» не має відокремлених підрозділів.
Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче:
Таблиця
№
з/п

Назва банку

вид
рахунку

№рахунку

Валюта

1

АТ "АКБ "КОНКОРД"

поточний

UA133073500000026500001096001

грн.

2

АТ "АЛЬФА-БАНК"

поточний

UA423003460000026508025634801

грн.

3

АТ "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК
УКРАЇНИ", м.
Дніпропетровськ

поточний

UA453054820000026509300797220

грн.

4

АТ "УКРГАЗБАНК"

поточний

UA063204780000026504743585131

грн.

5
6

АТ "АБ "РАДАБАНК"
АТ "АЛЬФА-БАНК"

поточний
депозитний

7

АТ "Укрексімбанк"

депозитний

грн.
грн.
грн.

8

депозитний
депозитний
депозитний

UA973054820000026510300797220

12

АТ "УКРГАЗБАНК"
АТ "УКРГАЗБАНК"
АТ "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК
УКРАЇНИ", м.
Дніпропетровськ
АТ "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК
УКРАЇНИ", м.
Дніпропетровськ
ТОВ "Міжгалузевий
депозитарний центр"
АТ "Мегабанк"

UA663065000000026505300000083
UA323003460000026519025634801
UA35322313
0000026508000000651
UA713204780000026519000000269
2650261212112920

13

ПАТ "НДУ"

9

10

11

грн.
грн.
грн.

грн.
депозитний

UA253054820000026518302797220

ЦП

402636-UA40098521

ЦП

300509-UA40000202

ЦП

UA4000147482

-

Види фінансових послуг, які має право надавати ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
відповідно до законодавства України:
1) Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - Серія АД №039957 від
12.06.2008р. безстроковий;
2) Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) –
Серія АД №039958 від 12.06.2008р. безстроковий;
3) Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій - Серія АД №039959 від
12.06.2008р. безстроковий ;
4) Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника) - Серія АД №039960 від 12.06.2008р. безстроковий;
5) Страхування здоров`я на випадок хвороби - Серія АД №039961 від 12.06.2008р. безстроковий;
6) Страхування інвестицій - Серія АД №039962 від 12.06.2008р. безстроковий;
7) Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Серія АД №039963 від 12.06.2008р. безстроковий;
8) Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] - Серія
АД №039964 від 12.06.2008р. безстроковий;
9) Медичне страхування (безперервне страхування здоров`я) - Серія АД №039965 від 12.06.2008р.
безстроковий;
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10) Страхування медичних витрат - Серія АД №039966 від 12.06.2008р. безстроковий;
11) Страхування наземного транспорту (крім залізничного) - Серія АД №039967 від 12.06.2008р.
безстроковий;
12) Страхування від нещасних випадків - Серія АД №039968 від 12.06.2008р. безстроковий;
13) Страхування судових витрат - Серія АД №039969 від 12.06.2008р. безстроковий;
14) Страхування фінансових ризиків - Серія АД №039970 від 12.06.2008р. безстроковий;
15) Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - Серія АД №039971 від 12.06.2008р.
безстроковий;
16) Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) - Серія АД №039956
від 12.06.2008р. безстроковий;
17) Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування - Серія АЕ №198607 від 31.01.2013р. безстроковий;
18) Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - Серія АЕ №284278 від 17.12.2013р.
безстроковий;
19) Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - Серія АЕ №284279 від 17.12.2013р.
безстроковий;
20) Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - Серія АЕ № 293796 від
20.10.2014р. безстроковий.

Відповідальність управлінського
повноваженнями, за фінансову звітність

персоналу

та

тих,

кого

наділено

найвищими

Управлінський персонал ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», в особі відповідальних
посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з
аудиту":
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з
наступними змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними
змінами та доповненнями;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності
з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та
господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
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«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019
року;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
5. Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
6. Звіт про управління;
7. Статутні, реєстраційні документи;
8. Протоколи, накази;
9. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень,
що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми
доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
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 компанії 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема,
до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720
«Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому,
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття
інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
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.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII, Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів
аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних
актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок,
здійснених управлінським персоналом ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», також оцінку загального
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подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для
висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що
фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та
по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу думку, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
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 усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а
також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні 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, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.
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.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 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, 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 їм про всі стосунки й
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація
щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали
найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту.
Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом
Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»
узгоджений із додатковим звітом Товариства, який подано до аудиторського комітету ПРАТ «СК
«СТРАХОВИЙ БУДИНОК» 16 березня 2020 року.
Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового
партнера з аудиту та суб”єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні
аудиту
ТОВ «НИВА АУДИТ» дотримується обмежень на одночасне надання ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік та неаудиторських послуг
згідно ст.6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
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При проведенні аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» ключовий
партнер та суб’єкт аудиторської діяльності є незалежними від Товариства, не брали участь у підготовці
та прийнятті управлінських рішень Товариства.
Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичні
особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності
ТОВ «АФ «НИВА-аудит» не надавалися інші послуги ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»,
крім послуг з обов’язкового аудиту за 2019 рік.
Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» надавався згідно договору про надання послуг з
аудиту фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності Товариства за 2019 звітний рік з метою висловлення незалежної думки аудитора
про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних
стандартів фінансової звітності та іншим законодавчих вимогам.
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування
доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів
фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК».
Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих
стандартів фінансової звітності
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на
суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які
надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених
господарських операцій.
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та
повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними
вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за
Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено
повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року.
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась
до відповідних контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних
державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського
обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством
облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на
Товаристві протягом 2019 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними
змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та
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доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не
виявлено.
Статутний капітал, розкриття інформації щодо його формування, розкриття джерел
походження складових частин власного капіталу
Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності
розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»» у
всіх суттєвих аспектах.
При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок
(обчислення). Аудитором було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та
аналітичних регістрах обліку статутного капіталу шляхом зіставлення даних Головної книги, журналівордерів та інших відомостей капіталу Товариства.
Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством.
Формування та зміни статутного капіталу Товариства було проведено таким чином:
Відповідно до Статуту Затвердженого загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» Протоколом
№6 від 23 квітня 2018 року Статутний капітал Товариства складає 207 000 000,00 грн.(двісті сім
мільйонів гривень 00 коп.).
Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості простих іменних акцій без
документарної форми існування у загальній кількості 41 400 штук (сорок одна тисяча чотириста)
номінальна вартість 5 000,00грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.) кожна акція.
Станом на 31.12.2019 року структура фактично здійснених внесків до статутного фонду (капіталу)
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» представлена нижче у таблиці:

Таблиця
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування внесків до статутного капіталу
Грошові внески, у тому числі
дивіденди, спрямовані на збільшення статутного
фонду
Майно, у тому числі
Нерухомість
цінні папери
Цінні папери, що випускаються державою
РАЗОМ

Вартісний
вимірник,
тис.грн.
207 000,00
-

Частка
нерезидентів у
внесках, %
-

207 000,00
207 000,00

-

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та звітності у
відповідності з діючим законодавством.
За наданими документами, статутний капітал станом на 31.12.2019 р. відображений в рядку 1400
«Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 31 грудня 2019 року у розмірі 207 000 тис
грн.
Статутний капітал «Товариства» станом на 31.12.2019 року сформовано та сплачено повністю в
обсязі.
Величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними бухгалтерського обліку(які аудитор
підтверджує) наступна:
· Зареєстрований статутний капітал – 207 000 тис грн;
· Сплачений статутний капітал – 207 000 тис грн;
· Неоплачений капітал – відсутній.
Статутний капітал сформований та сплачений в повному обсязі грошовими коштами.
Змін в розмірі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх
використання в звітному періоді відсутні.
Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному
періоді не створювало та не використовувало.
Капітал у дооцінках
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В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про
фінансовий стан на 31.12.2019 р.
Додатковий капітал
В Товаристві обліковується додатковий капітал у сумі 8 тис грн і відображається в рядку 1410
Звіту про фінансовий стан на 31.12.2019 р.
Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про
фінансовий стан на 31.12.2019 р.
Резервний капітал
В Товаристві резервний капітал на 31.12.2019 р. у сумі 149 866 тис грн обліковувався на Балансі
(рядок 1415 Звіту про фінансовий стан).
Резервний капітал було сформовано згідно законодавства України з метою забезпечення покриття
збитків підприємств. Встановлений законодавством розмір резервного капіталу становить не менше 25%
статутного капіталу. Його формування проводиться шляхом щорічних відрахувань не менш ніж 5%
відсотків з прибутку.
Таблиця
№
п/п
1

Найменування статті
Резервний капітал

На 31.12.2019р.
(тис. грн.)
149 866

Надходження
протягом року,
тис. грн.
0

На 31.12.2018 р.
(тис. грн.)
149 866

Неоплачений та вилучений капітал
В Товаристві вилучений капітал, неоплачений капітал не обліковувався і не відображається в
рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2019р.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2019 р. Товариство має непокритий збиток у сумі (149 544) тис.грн., який
відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.
Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає
нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства
належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений
та відображений у фінансовій звітності за 2019 рік вірно.
На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію
щодо власного капіталу ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» станом на 31 грудня 2019 року,
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Вартість чистих активів
На підставі даних балансу ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» станом на 31.12.2019 р.
відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів
на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.
Розрахунок вартості чистих активів ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» станом на 31.12.2019 р.

Таблиця
№п/п
1
1
1.1

Зміст
Рядок балансу
2
3
Склад активів, які приймаються до розрахунку
Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби (залишкова вартість)
1010
Інвестиційна нерухомість
1015

Сума (тис.грн.)
4

246
4 058
-

11

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

1035

-

12

Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Всього
1.2

1040
1060
1065

4 304

1100
1120
1125,1130,1135,
1140,1145, 1155
1160
1165;1166,1167
1170
1182
1183
1190

40 000
121 703

Оборотні активи
Запаси
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти
Витрати майбутніх періодів
Резервах збитків або резервах належних виплат
Резервах незароблених премій (частка перестраховика)
Інші оборотні активи

Всього
Разом активи
2
Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1520
Стразові резерви
1530
Резерв збитків або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премій
1533
Всього
3
Поточні зобов’язання і забезпечення
3.1
Короткострокові кредити банків
1600
Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими
1610
зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1615
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом
1620
- зі страхування
1625
- з оплати праці
1630
-за одержаними авансами
1635
- із внутрішніх розрахунків
1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
Поточні забезпечення
1660
Інші поточні зобов’язання
1690
Всього
Разом зобов’язання

84 000
1 730
28
247 461
251 765

42 332
37 482
42 332
3
2 081
3
16
2 103
44 435

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1 + 1.2)– (2.1 + 3.1) =(251 765) – (44 435) = 207 330 тис. грн
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість
чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» на 330
тис. грн (207 330 тис грн - 207 000 тис грн).
За 2019 рік Товариством отримано доходів у сумі 933 тис. грн, які складаються з чистих зароблених
страхових премій – 704 825 тис.грн., іншого операційного доходу – 0 тис. грн., інших доходів – 0 тис.грн.,
Витрати Товариства за 2019 рік складають 701 229 тис.грн.
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 2 853 тис. грн, фінансових витрат – 0
тис.грн, інших операційних витрат – 200 821 тис.грн., витрат на збут – 298 460 тис. грн., витрати від зміни
вартості інших страхових резервів – 4 850 тис.грн., чисті понесені збитки – 193 709 тис.грн., витрати(дохід)
з податку на прибуток – 4 931 тис.грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року Товариство отримало прибуток у
сумі 134 тис грн.
Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості Товариства

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у
складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року та Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. проводилася
на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:
Показники фінансового стану Товариства
Показники

Норма

1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт платоспроможності
Кп
>1
2.Коефіцієнт поточної ліквідності
КЛ-1
1,5-2,5
3.Коефіцієнт загальної ліквідності
КЛ-2
0,7-0,8
4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності
КЛ-3
0,2-0,3
5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності
КЛ-4
>0,2
2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності власних коштів
КМ
>0,1
2.Забезпеченість власним капіталом
>0
3.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом
ПП
не>1
4.Коефіцієнт фінансової стабільності
ПФ
>1
5.Коефіцієнт фінансової незалежності
КН
>0,5
3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів
КІР
2.Коефіцієнт покриття інвестицій
КАПІ
0,85-0,9
3.Коефіцієнт інвестування
Кін
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні
К.рос
5..Коефіцієнт покриття балансу
К п.б.
Не<1
6.Коефіцієнт фінансового левериджу
К.ф.л.
Не<1
7.Показник заборгованості кредиторам

Станом на
01.01.2019 р.

Станом на
31.12.2019 р.

25,78
148,36
148,36
25,78
100,18

0,82
117,67
117,67
40,77
98,64

0,57
0,97
249,6
0,84
0,97

0,98
0,82
98,59
0,95
0,82

0,024
2,32
2,32
0,024
0
0,02
0

0,016
48,17
48,17
0,016
0
0,2
0

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства.
Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості
для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов’язання
за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена
негайно.
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування
матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.
Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості
засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень
фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.
Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами,
які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків,
що виникають при провадженні нею професійної діяльності.
Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для
фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована.
Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого
потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає
наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.
Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові
зобов’язання.
Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про
уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов’язано із погіршенням економічної ситуації в країні
(проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних
коштів Товариства.
Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до
сукупних активів Товариства.
Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну
в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних
коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.
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Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2019 року становить
79695,8тис грн.
На виконання вимог "Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика"
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 07 червня 2018 року N 850, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за
N 782/32234 сума прийнятних активів ПРАТ "СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" складає 15652,9 тис. грн.
повинна бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається, як більша з таких величин:
З+К;
З+НЗП,
де З- величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень (розділи II - IV пасиву
балансу (Звіту про фінансовий стан), включаючи величину страхових резервів, що розраховується
відповідно до чинного законодавства ( 42332+2103=44435 тис.грн.), К-30 млн.для страховика, який
здійснює види страхування інші, ніж страхування життя (з 30.06.2019 60% - 18000 тис.грн)
НЗП-нормативний запас платоспроможності (132826,4 тис.грн.х60%= 79695,8 тис.грн.).
З+НЗП=44435+79695,8 = 124120,8 тис грн.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу виконано прийнятними активами в сумі
15652,9 тис.грн.
Сума прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу платоспроможності
та достатності капіталу становить 15 653 тис.грн.
Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування - 4718,2
тис грн.
Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування – 10934,7 тис
грн.
Аудиторські оцінки
Ризики суттєвого викривлення
Суттєвими вважаються обставини, які значно впливають на достовірність фінансової звітності
Товариства. Як кількісна характеристика таких обставин виступає рівень суттєвості, тобто граничне
значення перекручувань бухгалтерської звітності, починаючи з якого не можна приймати на її основі
правильні рішення. Попереднє судження може включати оцінки того, що є важливим для розділів
балансу, звіту про прибутки і збитки і звіту про рух грошових коштів, узятих окремо і для фінансових
звітів в цілому.
Ми провели оцінку суттєвості фінансової звітності за 2019 рік та визначили рівень суттєвості
Товариства. Порядок визначення суттєвості регулюється стандартом 320 "Суттєвість при плануванні та
проведенні аудиту».
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності». Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою
або групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми
особами, які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До
таких дій МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації
або документів, пов'язаних з такою інформацією; незаконне привласнення активів; приховування або
невключення певної інформації як до облікових регістрів, так і до первинних документів; відображення
в облікових регістрах неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики.
При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До
перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних
бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне
застосування облікової політики (внаслідок нерозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема бухгалтерському, може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних
синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського балансу
(фальсифікація та приховування), звітності тощо.
Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування
звітності. Фальсифікація звітності зазвичай буває пов'язана з підміною показників та створенням у
такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його
діяльності.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання
розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього
вимагає МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для
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отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта
господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були
проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх
чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики,
оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна
стратегія управління ризиками в ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» визначається Загальними
зборами, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює директор.
Товариством в звітному періоді протокол запроваджено систему управління ризиками. У
відповідності до якої відбувається класифікація ризиків які можуть відбуватися в діяльності Товариства.
Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування
системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно
передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик
ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації
та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша
доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство використовує
наступні методи управління кредитними ризиками:
·
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
·
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
·
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною
рейтинговою шкалою;
·
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три
типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у
зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних
курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що
впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в
акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи
Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або
іншого фінансового активу.
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За результатами 2019 року проведено кількісний і якісний аналіз ризиків. Результати аналізу
ризиків за 2019 рік викладено в:
- Інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування Товариства
станом на 31.12.2019р.;
- Звіті про оцінку адекватності страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2019р.
Результат проведеного стрес-тестування:
Згідно з результатами проведеного Товариством стрес-тестування річної звітності із розкриттям
інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів жодна зі стресових подій не
чинить суттєвого впливу на платоспроможність страховика.
Активів та подій, що до яких потрібно проводити стрес-тестування у ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК» не має.
Додаткових заходів щодо зменшення впливу ризиків не потребує.
Фінансова позиція Товариства дуже стійка до можливого негативного впливу ризиків. Успішне
проходження стрес-тестування свідчить про відсутність потреби у позапланових заходах щодо
зменшення впливу запропонованих вище ризиків. Разом із тим, Товариство на постійній основі здійснює
моніторинг впливу цих та інших ризиків на платоспроможність, вживає профілактичних заходів, які
передбачені Стратегією з управління ризиками.
Результати стрес тестування надаються разом із річною звітністю.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної
діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації співвідношення
позикових і власних коштів. Керівництво ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» регулярно переглядає
структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ
БУДИНОК» вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу.
Керівництво Товариства здійснюватиме огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих
висновків Товариство здійснює регулювання капіталу.
Станом на 31.12.2019 року власний капітал Товариства становить 207 330 тис.грн.
Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли фактів та тверджень
про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які
застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення
шахрайства, є відповідними та ефективними.

Інформація щодо структури інвестиційного портфелю
Склад інвестиційного портфелю ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

Форма
Ознаки
інвестування
фіктивності
(вид ЦП)
ТОВ
Корпоративні
відсутні
41643701
84 000
«ІНТЕРПРОМПЛЮС»
права
Відповідно до твердження Керівництва Компанії вона немає контролю щодо такої
компанії
Назва емітента

Код ЄДРПОУ

Сума , тис грн

Події після дати балансу
Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена,
у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
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Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про
ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли
після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на
фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період
між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560
"Подальші події").
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,
наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний
сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки
управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої
невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори
дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на
діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і
структуру фінансових інвестицій
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших
фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року
відсутні.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність
визнання яких на балансі є достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених
активів/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативноправових актів Комісії
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».
Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою
інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до
управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.
ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію 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 ознайомлення з іншою інформацією.
Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №
996-XIV . Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена
користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його
розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до
заявлених стратегічних планів розвитку компанії.
Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про
управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
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ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом
фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський
звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Компанії. Наша думка про
фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає
впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї інформації. В зв’язку з проведенням аудиту
фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з іншою інформацією і розгляді при цьому
питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які
отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує
суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які
було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і
корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили
наявні у Компанії засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про
відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі
власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента.
Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.
Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що
визначається статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, який
виконує свої обов’язки згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх
Положень Компанії. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї
компетенції, визначених Корпоративним кодексом, Статутом, Положенням про Наглядову раду,
контролює і регулює діяльність виконавчого органу Компанії. Кількісний склад сформованих органів
корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та Кодексу корпоративного управління.
Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і
внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Компанії і механізм її реалізації. До
зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства,
кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Компанія може управляти і
навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Компанія може
впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на
яке Компанія не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів, які
розміщені на непідконтрольній Україні території. Компанія вважає, що наявність якісної, прозорої і
дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та
регламентується Корпоративним кодексом і внутрішніми документами, має вплив на ефективність його
роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові
співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства
Скорочена назва підприємства
Ознака особи
Код за ЄДРПОУ
Юридична адреса
Адреса фактичного місцезнаходження

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
Юридична
21095329
33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
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Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів
Відповідність реєстру аудиторів, що мають
право здійснювати аудит проф. учасників
фондового ринку
Місцезнаходження

№ 0146 від 26.01.2001 року № 98
Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4
від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою
України
включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний
інтерес»
33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення проведення
аудиту

№ 28/01-03

Дата складання аудиторського висновку

15 квітня 2020 року

З 13.03.2020 року по 15.04 2020 року

15 квітня 2020 року
Директор
АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р )
Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ»

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від
26.01.2001р. №98
33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул.
Лермонтовата, будинок 5А, квартира 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“СТРАХОВИЙ БУДИНОК”
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Страховий будинок”,
код ЄДРПОУ 23364325,
що зареєстроване за адресою:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г, офіс 446

2

м. Київ

17 квітня 2020 року
Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо
інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме
· щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;
· щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента;
· щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента;
· щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
· щодо визначених повноважень посадових осіб емітента Приватного акціонерного товариства
“Страховий будинок “Страховий будинок” (скорочена назва – ПрАТ “СК “Страховий
будинок”).
Інформація про Емітента:
Повна назва Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"СТРАХОВИЙ БУДИНОК"

Скорочена назва Товариства

ПрАТ ""СК "СТРАХОВИЙ БУДИНОК"

Організаційно-правова форма
Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи

Юридична

Форма власності

Приватна

Код за ЄДРПОУ

23364325

Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок
21-Г, офіс 446

Дата державної реєстрації

14.07.1995

Номер запису в ЄДР

1 224 120 0000 029691

Види діяльності КВЕД:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
(основний);
Код КВЕД 65.20 Перестрахування

Дата внесення останніх змін до
Статуту (установчих
документів)

Затверджено загальними зборами акціонерів ПрАТ “СК “Страховий
будинок” Протоколом загальних зборів акціонерів № 6 від 23.04.2018
року

Керівник, головний бухгалтер,
кількість працівників

Керівник – Некитаренко Анатолій Сергійович
Головний бухгалтер – Костенюк Надія Сергіївна
Середня кількість працівників – _6__ осіб

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з
корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної
політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.
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Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією
з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається
впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних
паперів та фондового ринку;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності Товариства .
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та
господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання
впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо
якої надається впевненість.
Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що
впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації
зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного
управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання
корпоративного управління.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про
корпоративне управління за період 2019 року, а саме таких питань:
- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного
стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи
оглядом історичної фінансової інформації”.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому,
що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів
застосованих управлінським персоналом ПрАТ “СК “Страховий будинок”, а також оцінку загального
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подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або
помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання інформації з корпоративного управління,
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з
урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для
висловлення аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань
щодо корпоративного управління ПрАТ “СК “Страховий будинок” у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони
можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного
управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.
Крім того ми:
- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських
операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою
для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається
впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта
перевірки.;
- 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;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну
документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а
також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг
і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська
фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості,
включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних
стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо
незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах
чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та
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професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання
впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.
Опис виконаної роботи
У відповідності до цих вимог нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.
Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження
аудитора.
Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій
За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:
Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента:
Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та
процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети —
забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства,
дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів
підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських
записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб’єкта господарювання
повинна забезпечити:
- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб’єкта
господарювання;
- збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового
використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в
облікових регістрах, комп’ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур
дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;
оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам — обов’язкове виконання працівниками
встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.
Система внутрішнього контролю ПрАТ “СК “Страховий будинок” включає три основні елементи:
середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.
На ПрАТ “СК “Страховий будинок” система внутрішнього контролю реалізована шляхом:
- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і
подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків,
перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та
управління ризиками, тому що Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI
та іншими Законами України це не передбачено.
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Політика ПрАТ “СК “Страховий будинок” щодо управління ризиками має першочергове значення для
ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками
сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного
негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ “СК
“Смарт-поліс” має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з
метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно
передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ “СК “Страховий будинок” віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Політика з управління ризиками ПрАТ “СК “Страховий будинок” орієнтована на визначення, аналіз і
управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також
постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління
ризиками.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ “СК “Страховий будинок” розкрита у внутрішніх
положеннях ПрАТ “СК “Страховий будинок”.
Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:
Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ “СК “Страховий будинок”
достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій включено:
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи/найменування
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами
акцій

Характе
р

прості
іменні

впливу

привілейов
ані
іменні

Абрамян Ріта Борисівна

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Єресько Олександра Сергіївна

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Пісчанський
Володимирович

3992

9.6425 %

3992

0

Жемякін Артур Володимирович

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Капустенко Світлана Юріївна

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Євген

Прямий
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Прямий

Никитаренко Анатолій Сергійович

3106

7.5024 %

3106

0

Мудрагель
Анатолійович

3992

9.6425 %

3992

0

Бєляєва-Делло Дар'я Андріївна

2366

5.7150 %

2366

0

Прямий

Архіпова Тетяна Іванівна

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Матвіяшин Сергій Юрійович

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

Кравцов Артем Олегович

3992

9.6425 %

3992

0

Прямий

41 400

100 %

41 400

Олександр

Усього

Прямий

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про
корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає.
Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих
акцій ПрАТ “СК “Страховий Будинок” складає 41 400 штук, що становить 100 % від загальної кількості
акцій Товариства.
Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та
доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від
30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах
ПрАТ “СК “Страховий будинок” не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах
емітента.
Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах
емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є
достовірною.
Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:
Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VIII Звіту про
корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення
та звільнення посадових осіб емітента.
НАГЛЯДОВА РАДА (стаття 14 Статуту). Рішення про утворення та ліквідацію Наглядової ради
приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради
становить 2 особи. Наглядова рада обирається строком на три роки.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (стаття 15 Статуту). Генеральний директор є виконавчим органом
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Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор
обирається Наглядовою радою на невизначений строк, якщо іншого рішення не буде прийнято
загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження директора припиняються за рішенням
Наглядової ради, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі
неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; 3) в разі набрання
законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість
виконання обов’язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення
про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
РЕВІЗОР (стаття 16 Статуту). Ревізор обирається загальними зборами Товариства акціонерів Товариства
строком на 5 років. Обрання та припинення повноважень Ревізора належить до виключної компетенції
загальних зборів акціонерів Товариства.
Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:
Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління
є достовірною.
Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім
інформації, щодо якої сформовано параграф «Висновок із застереженням щодо огляду історичної
фінансової звітності»
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями,
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ),
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 ,
Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з
аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до
аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що
регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ “СК “Страховий
будинок” за 2019 рік, а саме:
·

щодо зазначених посилань на внутрішні документ ПрАТ “СК “Страховий будинок” з організації
корпоративного управління ;

·

щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного
управління;

·

щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ “СК
“Страховий будинок” та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

·

щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального
виконавчого органу ПрАТ “СК “Страховий будинок”, їхніх комітетів, інформації про проведені
засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу
думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ “СК “Страховий будинок” щодо
таких питань, як:
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-

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента;

-

щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента;

-

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента;

-

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом
згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від
23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та
отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “СК
“Страховий будинок” не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами
та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від
22.07.2014 року №955.
Директор
АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р )

м.п. _____________ Т.М. Давиденко

Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)

_____________ Т.М. Давиденко

20 березня 2020 року
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства

АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

21095329

Юридична адреса

33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження

33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво
про включення
аудиторських фірм та аудиторів

до

Реєстру № 0146 від 26.01.2001 року № 98
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Свідоцтво
про включення
аудиторських фірм та аудиторів

до

Реєстру Свідоцтво про відповідність системи контролю
якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від
24.12.2015 видане Аудиторською Палатою
України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської
здійснювати аудит проф. учасників фондового діяльності, які мають право проводити
ринку
обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження

33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:
- дата та номер договору

28.01.2020 р. № 28/01-15

- дата початку та дата закінчення виконання
завдання

з 28.01.2020 р. по 17.04.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 17 квітня 2020 року

