
         Товариство з обмеженою відповідальністю  
“Аудиторська фірма “АРНІКА” 
м.Київ, вул.Новозабарська 2/6. 

Поточний рахунок  26000003315138 в ПАТ  «Ідея Банк» м. Києва МФО 336310,. 
Свідоцтво № 1099  про внесення до Реєстру  аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги згідно з  Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98.  Продовжено 

Рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 №313/3  до 30.07.2020 року 
Код ЄДРПОУ 23502885 

 

Звіт незалежного аудитора  щодо  фінансової звітності  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ІНДУСТРІАЛЬНА” за 2015 рік 
 

Національній комісії з цінних паперів та  фондового ринку 

Національній комісії , що здійснює державне  регулювання у сфері фінансових послуг 

Акціонерам Товариства 

Наглядовій  раді Товариства 

Управлінському персоналу Товариства 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Арніка” (надалі – 

незалежний аудитор), провело  аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» (надалі – 

Товариство) , що складається зі звіту про фінансовий стан  станом на 31 грудня 2015 року та звіту 

про сукупні доходи, звіту про зміни в капіталі, звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, а також 

приміток, які включають опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну 

інформацію.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і достовірне представлення  

фінансової звітності, що додається , відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  

(далі- МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу включає: створення, впровадження та 

підтримку системи внутрішнього контролю, що відповідає  вимогам підготовки і достовірного 

представлення фінансової звітності Товариства, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки, за вибір та впровадження облікової політики та облікових оцінок, які 

відповідають обставинам.  

 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 

суттєвих викривлень. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються складання та достовірності подання Товариством фінансового звіту з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.  

 

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

думки.  

 



ТОВ „АФ „Арніка”                                           Аудит звітності  ПрАТ „СК „ІНДУСТРІАЛЬНА” за 2015 р. 

 

 2 

Питання, які впливають на думку аудитора 

Довгострокові фінансові інвестиції у вигляді внесків до статутного капіталу та акції АТ 

«СГ «ТАС» (приватне) на сумму 5190,0 тис. грн. відображені в фінансовій звітності за 

фактичною/історичною вартістю, що є відхиленням від вимог МСБО (IAS) 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації». 

Поточні фінансові інвестиції у вигляді акцій ПАТ "Дніпровагонмаш" та облігацій ТОВ 

«ФК "ЦФР" на сумму 29156,0 тис. грн. відображені в фінансовій звітності за вартістю, яку 

управлінський персонал, з урахуванням біржевих повідомлень, вважає справедливою.  

Стосовно поточних фінансових інвестицій: відсутність  активного ринку  не дозволяє 

аудиторам отримати достатній рівень впевненості, що їх балансова вартість відповідає 

справедливій вартості. 

Разом з тим, балансова вартість фінансових активів у вигляді  довгострокових та поточних 

фінансових інвестицйї складає близько 73% активів Товариства. На нашу думку, це 

свідчить про можливі ризики впливу зміни вартості таких фінансових інвестицій у 

складному економічному середовищі, в якому функціонує Товариство.  

Тому ми висловили умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності загального 

призначення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» за  рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. 
 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» за 2015 рік достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 року, його фінансові результати і 

рух грошових коштів за період, що завершився на вказану дату, відповідно до МСФЗ, за винятком 

питання, які впливають на думку аудитора. 

 

Пояснювальний параграф 

Не змінюючи  нашу  модифіковану думку, ми звертаємо увагу на те, що Товариство  функціонує в 

нестабільному середовищі, що пов’язано  зі складною економічною та військово- політичною 

ситуацією  в Україні . Тому неможливо  достовірно  оцінити ефект впливу поточної та прогнозної 

економічної ситуації  на ліквідність та дохід  Товариства, стабільність і структуру його операцій 

як зі страхової діяльності, так і з інвестиційної. В результаті може виникнути суттєва  

невизначеність, що  пов’язана з непередбачуваним рівнем інфляційних процесів, яка може 

вплинути  на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та 

спроможність його обслуговувати та платити  за своїми боргами по мірі настання  термінів їх 

погашення. Дана фінансова звітність не включає  коригувань, які можуть бути необхідними в 

результаті такої невизначеності. Про такі коригування  буде повідомлено, коли вони стануть 

відомими та зможуть бути оцінені. 
 

 

Директор  

ТОВ „АФ „Арніка”                                                                       Шкільняк О.П. 

 
Сертифікат аудитора Серії А № 003585, виданий рішенням АПУ від 18.12.1998 № 73 (термін дії  до 18.12.2017) 

 

 

 

Аудитор                                                                                                   Кушнір В.І. 
Сертифікат аудитора серії А № 005910, виданий рішенням АПУ від 28.04.2005 № 148 (термін дії до 28.04.2020) 

 

 

№ реєстрації  29/04/16 

Дата надання 29 квітня 2016 р. 

Поштова адреса аудитора: 02156 м.Київ. вул. Братиславська, 16 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ІНДУСТРІАЛЬНА»  

ЗА РІК ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ  

 

1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ  ПРО ТОВАРИСТВО 
Найменування суб’єкта перевірки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА” – попереднє 

найменування Закрите акціонерне товариство “Страхова 

компанія “ІНДУСТРІАЛЬНА” 

Код ЄДРПОУ 32920354 

дата державної реєстрації 

серія та № свідоцтва про державну реєстрацію   

№ запису про заміну свідоцтва у зв’язку із 

зміною найменування 

Дата заміни свідоцтва про державну 

реєстрацію 

19.07.2004 р. 

А01 № 251938 

 

1 072 105 0009 000039   

 

07.05.2010 р. 

Орган, який видав свідоцтво Державний реєстратор Дарчук І.М. в Святошинській 

районній у м. Києві  державній адміністрації 

Місцезнаходження 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 65 

Телефон, факс (044) 593-73-13 

(044) 593-73-20, info@industrials.com.ua 

Поточний  рахунок у гривнях 26503000049001 

Назва банку АТ “ТАСКОМБАНК”  

МФО 339500 

Основні види діяльності 

КВЕД-2010 

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя,  

65.20 – Перестрахування,  

66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 

Кількість акціонерів 3 

Найменування, місцезнаходження, телефон, 

ліцезія: 

 Депозитарія 

 

 

Депозитарна установа  

Публічне акціонерне товариство «Національний 

депозитарій України», 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 

17/8 (044) 591-04-04,  Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 581322 

від 25.05.2011 р. (строк дії ліцензії 19.09.2006 р.-19.09.2016 

р.) 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ТІ-ІНВЕСТ”, 

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,30, т. (044) 584-38-28, 

Ліцензія серії АЕ № 263145 від 12.06.2013р 

Кількість працюючих 17 

Договір оренди  № 70115 від 25 .12.2014р. укладений з ПАТ „КАМЕТ” до 

31.12.2015р.  

№ 70116 від 25 .12.2015р. укладений з ПАТ „КАМЕТ” до 

31.12.2016р.  

та № 02-5/72 від 22.11.2010р., укладений з ПП 

„СІТІТРЕНД-КРОК” 

Наявність відокремлених структурних 

підрозділів 

Немає 

Остання дата публікації  інформації про 

діяльність. Назва друкованого органу, тираж 

№ 82(2086) від  30.04.2015р.(частина 6) Щоденне офіційне 

друковане видання «Відомості ДКЦП та ФР»  

тираж 1000 екз. 

Дата проведення останніх зборів акціонерів 16.02.2015 року та 21.04.2015 року 

Дата та термін  сплати дивідендів Відповідно до Закону України “Про аціонерні товариства” 

та Статуту товариства 

Відповідальні особи за фінансово-

господарську діяльність 

 

Голова Правління: Кравцова С.Б. з 19.07.2004р. (протокол 

зборів засновників від 29.06.2004р. та наказ №1 від 

19.07.2004р.) по дату надання аудиторського висновку. 

Головний бухгалтер: Мельник М.М. з 22.03.2013р. (наказ № 

11-К від 22.03.2013р.) по дату надання аудиторського 

висновку. 
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2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Аудиторська фірма „Арніка” 

Дата державної реєстрації 13 липня 1995 р. 

Місце проведення державної реєстрації Оболонська у місті Києві  державна адміністрація 

Місцезнаходження 04074 м.Київ, вул.Новозабарська 2/6 

Фактичне місцезнаходження 02186 м.Київ, вул.Братиславська,16 

Код за ЄДРПОУ 23502885 

Телефон (факс) Тел.231-26-83, факс 532-19-43 

Електронна адреса afarnika@i.ua ; shkilnyakop@ukr.net 

Cайт www.arnika-audit.kiev.ua  

Номер і дата видачі свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 

одноособово надають аудиторські послуги 

 

№ 1099 видано на підставі Рішення   Аудиторської 

палати України від 26.01.2001 р № 98. Термін дії 

свідоцтва продовжено до 30 липня  2020 р. Рішення 

Аудиторської палати України від 30.07.2015р. № 313/3  

Кількість сертифікованих аудиторів 5  осіб (у тому числі  1 особа  за сумісництвом) 

Особа відповідальна за проведення аудиторської 

перевірки 

Шкільняк Олена Павлівна 

Номер  і дата видачі сертифіката особі, 

відповідальній за проведення  аудиторської 

перевірки 

Сертифікат аудитора Серії А № 003585, виданий 

рішенням АПУ від 18.12.1998 № 73, дійсний до 

18.12.2017; 

Свідоцтво про включення  ТОВ «АФ «Арніка» до 

реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 

липня 2013 року № 2193. Термін дії продовжено до 30 

липня 2020р. згідно з Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 10 листопада 2015 року 

Проходження зовнішньої перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг, створеної 

відповідно до  стандартів аудиту, норм 

професійної етики аудиторів та  законодавчих і 

нормативних вимог, що регулюють аудиторську 

діяльність 

14 листопада 2012 року 

Свідоцтво про відповідність системи контролю 

якості 

Видане Рішенням АПУ від 29.11.2012 № 261/4.1. за   № 

0298 

Договір страхування професійної відповідальності 

аудиторів (аудиторських фірм) 

№ 002-401329/023 ДВ від 20.11.2015, укладений з  

ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» з лімітом 

відповідальності 500 000,00 грн 

Підстава для проведення аудиту Договір  № 03/12/15-знв від 03.12.2015 р.  

 

 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИННІ ДОЗВОЛИ (ЛІЦЕНЗІЇ) НА ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА” зареєстровано як фінансову установу відповідно до 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 21.08.2004 №1224 

(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ №321 від 21.08.2004, реєстраційний номер 

11101117, дата видачі Свідоцтва 12.07.2010р. у зв’язку із перейменуванням). 

Страхові та перестрахувальні операції за період, що перевірявся, здійснювалися ПрАТ “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА” на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності: 

Вид  страхової діяльності № ліцензії та дата видачі Державний орган, 

що видав ліцензію 

У формі добровільного: 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 

Серія АВ №546537 від 09.07.10 р.. 

Строк дії з 02.10.2007 р.- 

безстроково 

Держфінпослуг 

У формі добровільного: 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

Серія АВ №546536 від 09.07.10 р.. 

Строк дії з 02.10.2007 р.- 

безстроково 

Держфінпослуг 

У формі добровільного: 

страхування кредитів (у тому числі 

відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту) 

Серія АВ №546535 від 09.07.10 р.. 

Строк дії з 02.10.2007 р.- 

безстроково 

Держфінпослуг 

mailto:afarnika@i.ua
mailto:shkilnyakop@ukr.net
http://www.arnika-audit.kiev.ua/
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У формі добровільного: 

страхування фінансових ризиків 

Серія АВ №546534 від 09.07.10 р.. 

Строк дії з 02.10.2007 р.- 

безстроково 

Держфінпослуг 

У формі добровільного: 

страхування відповідальності перед третіми 

особами (крім цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, відповідальності 

власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника)) 

Серія АВ №546532 від 09.07.10 р. 

Строк дії з 02.10.2007 р.- 

безстроково 

Держфінпослуг 

У формі добровільного: 

страхування майна (крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу (вантажобагажу) 

Серія АВ №546533 від 09.07.10 р.. 

Строк дії з 02.10.2007 р. - 

безстроково 

Держфінпослуг 

 

4. ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЕНОЇ  ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Фінансова звітність  ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА»,  що була перевірена, представлена в обсязі, 

передбаченому  МСФЗ, Законами України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

«Про страхування» та Розпорядженням  Держфінпослуг № 39 від 03.02.2004 р. із змінами та доповненнями 

включає: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан)  станом на 31 грудня 2015 року; 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за 2015 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; 

 Звіт про власний капітал за 2015 рік; 

 Примітки до фінансової звітності за 2015 рік; 

 Звітні дані страховика за 2015 рік; 

 Звіт про корпоративне управління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» за 2015 рік. 

 

5. МАСШТАБ ПЕРЕВІРКИ 
Аудит було проведено у відповідності до МСА. Ці стандарти зобов’язують нас планувати та проводити 

аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню але не абсолютну впевненість у відношенні 

того, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка включає отримання 

доказів , що підтверджують суми у фінансовій звітності на основі проведених аудиторських процедур. 

Аудит також включає дослідження принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок , що 

використовує управлінський персонал, а також загальну оцінку подання  фінансової звітності. 

 

6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
6.1. Концептуальна основа  підготовки фінансової звітності за 2015 рік. 

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р., є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

6.2. Оцінки  управлінського персоналу 

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ  вимагає від управлінського персоналу товариства виконання 

певних оцінок та припущень, які мають вплив  на  показники  активів і зобов’язань товариства на дату 

складання  фінансової звітності, а також  на величину доходів та витрат протягом  звітного періоду. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Оцінки періодично переглядаються. 

Коригування, які привели до зміни облікових оцінок, відображаються у складі  фінансових результатів того 

періоду, коли вони були проведені. Основні оцінки, що застосовувалися  управлінським персоналом  при  

поданні звітності: 

● фінансова звітність  підготовлена на основі методу нарахування (за винятком звіту про рух грошових 

коштів; 

● фінансова звітність була підготовлена  відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком 

фінансових інструментів доступних для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю; 

● фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство є   підприємством, яке здатне 

продовжувати  свою діяльність на безперервній основі в майбутньому; 

● оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюється первісно за її номінальною 

(контрактною) вартістю, базуючись на  припущенні, що дебіторська та кредиторська заборгованість є  

короткостроковою, тому її номінальна вартість є справедливою і не амортизується; 

● фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю; 

● основні засоби  обліковуються за моделлю собівартості  і відображаються  за вирахуванням  накопиченої 

амортизації та збитків від зменшення корисності. Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль. 

Амортизація здійснюється прямолінійним методом; 
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● нематеріальні активи   обліковуються за моделлю собівартості  і відображаються  за вирахуванням  

накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація здійснюється прямолінійним 

методом; 

● наявні фінансові активи для продажу оцінюються за справедливою вартістю; 

● оцінка вибуття запасів за методом середньозваженої вартості; 

● створення резерву сумнівних боргів здійснюється на основі аналізу  платоспроможності окремих 

дебіторів; 

● визнання страхової премії підтверджується фактом передачі  страхового ризику . Датою прийняття 

страхового ризику є  дата сплати страхової премії, якщо інше не передбачено  договором страхування; 

● за договорами страхування, що передбачають сплату страхової премії в розстрочку, застосовується метод 

нарахування – доходом, що враховується при розрахунку заробленої премії, визнається  вся страхова премія, 

що є платою  страхового ризику, що переданий страховику; 

● нарахування резерву незароблених премій  здійснюється  за методом 1/4 за всіма видами страхування з 

використанням  100%  загальної суми надходжень страхових премій; 

● резерв заявлених, але не виплачених збитків  розраховується  журнальним методом на підставі оцінки  за 

кожним зверненням окремо з урахуванням витрат  на врегулювання; 

● інший дохід визнається, коли є упевненість, що  товариство отримає економічні вигоди від проведених 

операцій і розмір доходу  можна достовірно оцінити; 

● витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі безпосереднього зіставлення між понесеними 

витратами і доходами за конкретними статтями. Витрати визнаються  у звіті про сукупний прибуток  

негайно, якщо вони не створюють  майбутні економічні вигоди, або коли  майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив у звіті про фінансовий стан; 

● поточні витрати з податку на прибуток розраховуються згідно вимог  українського законодавства. 

Відстрочені податкові активи та  відстрочені податкові зобов’язання  розраховуються  по звіту про 

фінансовий стан. Визнання відстрочених податкових активів відбувається лише у випадках, коли існує   

вірогідність того, що  майбутньої суми прибутку буде досить для  реалізації відстрочених податкових 

активів; 

6.3. Валюта оцінки та представлення 
Функціональною валютою оцінки є  українська гривня. Операції в інших валютах, що відрізняються від  

валюти оцінки , розглядаються  як операції в іноземній валюті. 

 

7. ВАРТІСТЬ  ЧИСТИХ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА 
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом 

вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.  

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал 

акціонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року 

вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство 

зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до 

статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру 

статутного капіталу, встановленого законодавством, товариство підлягає ліквідації”. 

Станом на 31.12.2015р. чисті активи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «ІНДУСТРІАЛЬНА»  складають: 

Рядок  Сума на кінець звітного періоду,  

тис. грн.. 

1. АКТИВИ  

1.2 Необоротні актив 7120,0 

1.3 Оборотні активи 39641,0 

1.4 Витрати майбутніх періодів - 

1.5. Необоротні активи та групи вибуття - 

1.6 Усього активів 46 761,0 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

2.1 Довгострокові зобов’язання   1350,0 

2.2 Поточні зобов’язання 7091,0 

2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 165,0 

2.4 Доходи майбутніх періодів - 

2.5 Усього зобов’язань 8 606,0 

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) 38155,0 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 21000,0 

4.1 Неоплачений капітал - 

4.2 Вилучений капітал - 
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5.  Відвернення (рядок 3 – рядок 4) 17155,0 

Таким чином, станом на 31.12.2015р. чисті активи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»  дорівнюють 38155,0 тис. грн., що перевищує розмір 

статутного капіталу товариства на 17155,0 тис. грн., тобто відповідає вимогам чинного законодавства.   

 

8. ЩОДО СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ  ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЩО 

ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ 

ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РАЗОМ ІЗ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ. 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 

емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова 

звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 

подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.  

Таким чином, аудиторською перевіркою не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 

що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг разом із фінансовою звітністю ПрАТ «СК 

«ІНДУСТРІАЛЬНА» за 2015 рік. 

  

9. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ 
Товариство у 2015 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання 

значних правочинів на суму 10 і більше відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності (6 297,9 тис.грн.). Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині 

вимог до закону, а саме рішення про вчинення всіх правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що 

є його предметом становить  від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства. На думку аудитора, всі 

відповідні правочини були затверджені рішенням Наглядової ради товариства. Правочинів, що 

перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства згідно перевірених  даних останньої річної 

фінансової звітності, Товариство здійснювало за погодженням  з Наглядовою Радою Товариства. На нашу 

думку, Товариство дотримувалось вимог законодавства з виконання значних правочинів. 

 

10. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі 

внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про 

фінансові послуги»  було отримання доказів, які дозволяють сформувати думку щодо відповідності системи 

корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам 

Статуту. 

Станом на 31.12.2015 року акціями Товариства володіло 3 акціонери: 2 юридичні особи та 1 - фізична особа. 

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до Статуту 

Товариства у новій, чинній станом на 31.12.2015 р. редакції, яка була затверджена рішенням Загальних 

зборів акціонерів Товариства (протокол № 20 від 21.04.2015р.) - зареєстровано 24.06.2015 державним 

реєстратором у Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації Більською Ольгою Федорівною 

за номером запису 1 072 105 0019 000039.  

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного 

управління: 

- Загальні збори Акціонерів Товариства; 

- Наглядова Рада Товариства;  

- Голова Правління Товариства; 

-Ревізор, 

-Внутрішній аудитор. 

Корпоративне управління  Товариства базується на принципах своєчасного розкриття інформації, у тому 

числі, про фінансовий стан, про основні показники економічної діяльності, значні події, що мають місце в 

діяльності  Товариства, ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою  

захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства та споживачів його фінансових послуг. 

Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства в межах компетенції, 

визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» та регулює  оперативне 

вирішення питань , повязаних з управлінням  Товариства, які не входять до  компетенції Голови Правління. 

Кількісний склад Наглядової Ради  становить три особи. 

Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на три місяці. 

Протягом 2015 року відбулося вісім засідань  Наглядової Ради. Тобто, фактична періодичність засідань 
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Наглядової ради відповідає вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та 

Статутом Товариства. 

Члени Наглядової Ради  ПрАТ  «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» здійснюють свої функції на безоплатній основі. 

Виконавчим органом Товариства згідно Статуту є Голова Правління, яка підзвітна Загальним зборам 

Акціонерів та Наглядовій Раді. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями, які затверджені 

рішенням Загальних зборів Акціонерів. 

У Товаристві Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол Наглядової Ради від 17 вересня 2012 року) 

прийнято рішення про створення структурного підрозділу – «Відділу внутрішнього аудиту (контролю)». 

Начальником відділу внутрішнього аудиту (контролю) у 2015 році були: Стебліна Наталія Леонідівна з 

17.04.2014 по 31.07.2015року, та Костенко Олена Олександрівна з 03.08.2015 року по дату складання 

висновку. У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2015 році 

Товариство не обирало корпоративного секретаря. Цю функцію виконує Наглядова Рада. 

Протягом звітного року Голова Правління товариства здійснювала поточне управління фінансово - 

господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. 

Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Перевірка за результатами фінансово-господарської 

діяльності за 2015 рік на момент складання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) не 

закінчена.   

Щорічні Загальні збори Акціонерів за 2014 рік проводились 21 квітня 2015 року. 

Термін проведення Загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 

рік призначено на 21 квітня 2016 р. 

Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «АФ  «Арніка» відбувалось рішенням Наглядової ради, 

протокол засідання Наглядової Ради від 23.11.2015р. Протягом звітного періоду не було зміни зовнішнього 

аудитора. 

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «СК  «ІНДУСТРІАЛЬНА», вважає за необхідне 

зазначити наступне: 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 

адміністративний та фінансовий контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 

попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. 

Разом з тим, Керівництво ПрАТ «СК  «ІНДУСТРІАЛЬНА» має з повним розумінням віднестись до 

необхідності розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. 

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур 

внутрішнього контролю у ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА». Систему внутрішнього контролю гіпотетично 

можна вважати достатньою. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону 

України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система 

корпоративного управління у товаристві значною мірою відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні 

товариства» та вимогам Статуту, наведена у річному «Звіті про стан корпоративного управління» в повній 

мірі  та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх 

функціонування. 

За результатами виконаних процедур  перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону 

України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на 

Підприємстві створена та діє. 

 

11. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО 

ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА 
 У відповідності до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання 

інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 

фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 

Товариства, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором  виконані 

аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 

Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його 

власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та 

стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Відповідно до МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» аудитором  було розглянуто 

питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на 
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звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені 

аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та платоспроможності.  Аудиторами проведено  

тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На 

нашу думку, система внутрішнього контролю Товариства є достатньою для обсягів  реалізації послуг, що 

здійснює Товариство, для запобігання фактам шахрайства та помилок. 

Таким чином, аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова 

звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок. 

  
12.  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  ЩОДО АКТИВІВ,  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  ТА КАПІТАЛУ 

ТОВАРИСТВА 

 РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АКТИВІВ ТОВАРИСТВА 

12.1. Фінансові активи 

12.1.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2015 року включають:                                                                                                                       
 На 31.12.2015р. 

Всього: грошові кошти та їх еквіваленти, : тис.грн. 1535,0  

Назва фінансової установи сума Рейтинг 

Поточні рахунки у банках, т.ч.   835,0  

АТ "ТАСКОМБАНК"  835,0 uaA- 

Філія АТ «Укрексімбанк» 0,0 AA-(ukr) 

Депозитні рахунки у банках, т.ч.   700,0  
ПАТ "УКРЄКСІМБАНК" 300,0   AA- (ukr) 

ПАТ "Укргазбанк" 200,0 uaAА- 

ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 200,0 AA-(ukr) 

готівка у касі  

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, що входить до звітності загального призначення та до звітних 

даних страховика  складено  прямим  методом.  

12.1.2. Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 року включає: 

Заборгованість тис.грн. На 31.12.2015р. 

за продукцію, товари, роботи, послуги 608,0 

за виданими авансами 11,0 

з бюджетом 3841,0 

з нарахованих доходів 7,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 4482,0 

 

12.1.3.Інвестиції, наявні для  продажу 
Станом на 31.12.2015 року фінансові інвестиції представлені у звіті по фінансовий стан  у розділах 

«Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств», 

«Інші фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції»: 
Вид ЦБ Найменування 

емітента ЦБ 

Рівень 

лістингу 

Кількість 

ЦП/ розмір 

частки , 

шт./% 

Номінальна 

вартість   

 1 шт/ 1%.,  

грн. 

Балансова 

вартість   

 1 шт/ 1%.,  

грн. 

Балансова 

вартість 

інвестицій,  

тис. грн. 
внески 

до СФ 

ТОВ „ТАС -

Девелопмент” 
 

100% 1 050,0  1 050,00 105,0 

внески 
до СФ ТОВ "ГРУПА ТАС" 

 
1% 50,0  50,0  0,0 

внески 

до СФ ТОВ ТА 
 

100% 50 700,0  50 700,00 5 070,0 

акції 

АТ „СГ „ТАС” 

(приватне) 

 

1/ 0,0147 15 000,00 15 000,00 15,00 

акції 

ПАТ 

"Дніпровагонмаш" 

2 283875/ 

1,7064 0,50 102,0 28 956,0 

облігації ТОВ «ФК "ЦФР" 2 200 1 000,00 1 005,0 201,0 

 ВСЬОГО: Х Х  Х 34 347,0 

Довгострокові фінансові інвестиції у вигляді внесків до статутного капіталу та акції АТ «СГ «ТАС» 

(приватне) відображені в фінансовій звітності за фактичною/історичною вартістю, що є відхиленням від 

вимог МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 

розкриття інформації». 

Поточні фінансові інвестиції у вигляді акцій ПАТ "Дніпровагонмаш" та облігацій ТОВ «ФК "ЦФР" 

відображені в фінансовій звітності за вартістю, яку управлінський персонал з урахуванням біржевих 

повідомлень вважає справедливою.  
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Стосовно фінансових інвестицій не виявлено активного ринку, що не дозволяє аудиторам отримати 

необхідного/достатнього рівня впевненість у тому, що балансова вартість відповідає справедливій вартості. 

 

12.1.4. Фінансові активи у вигляді частки перестраховиків у страхових резервах 

Частка перестраховиків у сформованих страхових резервах в 

тис.грн. 

станом на 

31.12.2015р.  

Частка перестраховиків в резервах незароблених премій - 

Частка перестраховиків в резервах заявлених, але не виплачених 

збитків 

- 

Всього - 

 

12.2. Інші активи 

12.2.1.  Відстрочені податкові активи 
  

 На 31.12.2015р. (тис.грн) 

0 

 

12.2.2. Основні засоби і нематеріальні активи 
Основні засоби на 31 грудня 2015 року представлені  таким чином: 

 Будівлі, 

споруди, 

тис.грн.  

Офісне 

обладнання, 

тис.грн. 

Автотранспорт, 

тис.грн. 

Нематеріальні 

активи, 

тис.грн. 

Разом, 

тис.грн. 

Первісна вартість на  

01.01.2015 

1665,0 109,0 3503,0 99,0 5376,0 

надходження      

Внутрішні 

переміщення 

     

вибуття      

Накопичений знос 

на  31.12.2015 р. 

677,0 96,0 2673,0  3446,0 

Чиста балансова 

вартість на 

31.12.2015 

988,0 13,0  830,0 99,0 1930,0 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

  12.3.  Інші поточні зобов’язання  

Інші поточні зобов’язання  Товариства включають: 

 31.12.2015р. (тис.грн) 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 51,0 

розрахунками з бюджетом 5,0 

за розрахунками з учасниками 7035,0 

поточні забезпечення 165,0 

Інші поточні зобов’язання  - 

 

12.4. Розкриття інформації щодо страхових зобов’язань (страхові резерви) 
Технічні резерви сформовані станом на 31.12.2015 р. тис.грн. 

Резерви незароблених премій 1350,0 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків - 

Всього: 1350,0 

Сформовані страхові  резерви  є розрахунковою  оцінкою страхових зобов’язань Товариства на 31.12.2015 р. 

у відповідності з вимогами Закону України «Про страхування», Правилами формування, обліку та 

розміщення  страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,  затвердженими 

розпорядженням  Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг України  від 17.02.2004р. № 

3104 зі змінами та доповненнями, та обліковою політикою товариства. Розрахунок резервів незароблених 

премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснювався за методом 1/4 залежно від 

часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які відповідають 100 

відсоткам загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) з 

відповідних видів страхування протягом періоду дії відповідного договору страхування.  Резерв заявлених, 

але не врегулюваних виплат, розраховується Товариством виходячи з отриманих вимог щодо виплат за 

страховими виплатами, що надійшли на звітну дату  від  страхувальників (перестрахувальників). 
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 12.5 Розкриття інформації щодо власного капіталу 
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. має  наступну структуру: 

 тис.грн. 

Статутний капітал 21000,0 

додатковий капітал  

Резервний капітал  5810,0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11345,0 

Всього власного капіталу 38155,0 

 

12.6. Інформація про статутний капітал 
Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

“ІНДУСТРІАЛЬНА”, виданим депозитарієм ПАТ „Національний  депозитарій України” (вих №110996зв від 

30.03.2016р., акції Товариства станом на 31.12.2015р. розподілились між наступними акціонерами у такому 

порядку: 

Акціонери Код 

ЄДРПОУ чи 

ІПН 

Варті

сть акцій за 

номіналом, 

тис. грн. 

Кіль

кість акцій, 

 

штук 

Част

ка у 

статутному 

фонді,     % 

Громадянин України  

Тігіпко Сергій Леонідович 

2195803271 20 790,00 74 250 99,0 

ВАТ „Центральне конструкторське бюро „Шхуна” 14310135 105,00 375 0,5 

ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД, Кіпр,  НЕ 236201 105,00 375 0,5 

ВСЬОГО Х 21 000,0 75 000 100,0 

Станом на 31.12.2015р. розмір сплаченого (сформованого) статутного фонду (капіталу) ПрАТ “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА” у сумі 21 000,0 тис. грн.  у повному обсязі відповідає розміру, 

визначеному Статутом ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА”,  у редакції, яка була 

затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 20 від 21.04.2015р.) - 

зареєстровано 24.06.2015 державним реєстратором у Святошинській районній у м. Києві державній 

адміністрації Більською Ольгою Федорівною за номером запису 1 072 105 0019 000039, та яка є чинною 

станом на 31.12.2015р.. 

Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2015 року за курсом  НБУ на 

31.12.2015 р. відповідає 800,8 тис. євро і складається з 75000 простих акцій  номінальною вартістю 280,0 

грн. за акцію. 

Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення капіталу. 

 

12.7. Інформація про резервний капітал  
Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% статутного капіталу. 

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за 

рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір 

щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5%  чистого  прибутку Товариства за рік. 

               Резервний капітал станом на 31 грудня 2015 року і рух резервного капіталу за 2015 рік представлені 

наступним чином: 

 На 31.12.2014р. Зміни протягом року На 31.12.2015р. 

Резервний капітал тис.грн. 5810,0 - 5810,0 

 

  12.8. Інформація про капітал у дооцінках 
Додатковий капітал станом на 31 грудня 2015 року і рух додаткового капіталу за 2015 року представлені 

наступним чином: 

 На 31.12.2014р. Зміни протягом року На 31.12.2015р. 

Додатковий капітал тис.грн. - - - 

 

12.9. Розкриття інформації про нерозподілений прибуток 

12.9.1 Розкриття інформації про фінансові результати  за 2015 рік  
12.9.1.1. Розкриття інформації щодо доходів 

Структура доходів  за 2015 рік наступна: 

ДОХОДИ За 2015 рік 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 3167,0 

Премії за договорами страхування та перестрахування 2 287,0 

Зміна резерву 880,0 
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Премії, передані у перестрахування - 

Інші операційні доходи 24 217,0 

Інші фінансові доходи, в т.ч.: 2 421,0 

Проценти по депозитам та поточним рахункам  

Доходи за облігаціями 2302,0 

% по депозитам 119,0 

Інші доходи, в.т.ч.: 111 911,0 

Доходи від реалізації фінансових інвестицій 111 891,0 

Загальна сума  доходів за 2015 рік   становила 141 716,0 тис.грн. 

 

12.9.2.1. Розкриття інформації щодо витрат  
Структура витрат товариства у 2015 році  наступна: 

Видатки За 2015 рік 

Собівартість - 

Адміністративні витрати, в т.ч.: 2 876,0 

Витрати на оплату праці 1 176,0 

Відрахування на соціальні заходи 489,0 

Амортизація 535,0 

Інші операційні витрати 23 968,0 

Фінансові витрати 1 315,0 

Інші витрати, в т.ч.: 116 908,0 

Витрати (Собівартість) реалізованих фінансових інвестицій 116 357,0 

Загальна сума витрат, понесених в 2015 році, становить 145 067,0 тис.грн. 

 

Витрати з податку на прибуток  2015 року склали: 

    Податок на прибуток: За 2015 рік 

від звичайної діяльності, в т.ч.: 340,0 

від страхової діяльності 69,0 

 

 За 2015 рік 

Чистий прибуток (збиток) -3691,0 

  
Загальна сума чистого збитку за 2015 рік склала 3691,0  тис.грн. 

Загальна сума нерозподіленого прибутку  на 31.12.2015 року складає 11345,0 тис. грн. 

Прибуток розподілений у  2015 року склав  10650,0 тис.грн. 

 

РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
12.10. Розкриття інформації щодо умов забезпечення платоспроможності 
Станом на 31.12.2015р. розмір сплаченого (сформованого) статутного фонду (капіталу) ПрАТ “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА” у сумі 21 000,0 тис. грн.  у повному обсязі відповідає розміру, 

визначеному Статутом ПрАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА”, у редакції, яка була 

затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 20 від 21.04.2015р.) - 

зареєстровано 24.06.2015 державним реєстратором у Святошинській районній у м. Києві державній 

адміністрації Більською Ольгою Федорівною за номером запису 1 072 105 0019 000039, та яка є чинною 

станом на 31.12.2015р. 

Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2015 року за курсом  НБУ на 

31.12.2015 р. відповідає  808.8 тис. євро, що узгоджується із частиною 8 п. 1.1 Ліцензійних умов 

провадження страхової діяльності, затверджених Розпорядженням Дерфінпослуг від 28.08.2003 № 40, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126.. 

Товариство протягом періоду, що перевірявся, дотримувалось вимог статті 30 Закону України «Про 

страхування» щодо укладання договору перестрахування у разі, коли страхова сума за окремим предметом 

договору страхування перевищувала 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних 

резервів та страхових резервів. 

Формування страхових резервів із видів страхування, розміщення технічних резервів за договорами 

страхування та перестрахування відбувалося у відповідності з Правилами формування, обліку і розміщення 

страхових резервів із видів страхування, інших ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. №3104, зі змінами та 

доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 14.12.2005р. №5117, від 22.05.2007р. №7355 та Положенням про обов’язкові критерії та 

нормативи достатності , диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з 



ТОВ „АФ „Арніка”                                           Аудит звітності  ПрАТ „СК „ІНДУСТРІАЛЬНА” за 2015 р. 

 

 13 

регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 р. №741. 

Страхові резерви на звітну дату сформовані за всіма видами страхування за методом 1/4 залежно від часток 

надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які відповідають 100 відсоткам 

загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) з відповідних видів 

страхування протягом періоду дії відповідного договору страхування. Величина сформованих страхових 

резервів на кінець звітного періоду складає  1350.0 тис.грн 

 Структура сформованих страхових резервів Товариства  станом  на 31.12.2015р. наступна: 

 Технічні резерви, сформовані  станом на 

31.12.2015р. за методом 1/4, тис.грн 

Резерви незароблених премій  1350,0 

Величина технічних резервів інших, ніж резерви 

незароблених премій у тому числі: 
 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків   
Всього технічних резервів: 1350,0 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій  

Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви 

незароблених премій 

 

Всього частка перестраховиків  у технічних резервах  

Для представлення страхових резервів, що сформовані в обсязі  1350,0 тис. грн.ПрАТ “СК 

“ІНДУСТРІАЛЬНА» може  використовувати наступні із визначених статтею 31 Закону України “Про 

страхування” категорії активів: 

Дозволені категорії активів Всього на 

31.12.2015р., 

тис.грн 

У тому числі  ті,  якими 

представлено з 

урахуванням  нормативно-

правових актів, тис.грн. 

Всього активів для представлення страхових резервів   

УСЬОГО: 31 694,3 1 350,0 

1) грошові кошти на поточних рахунках 835,0 405,0 

у тому числі 1.1) в іноземній валюті   

2) банківські вклади (депозити) 700,0 670,0 

у тому числі 2.1) в іноземній валюті   

3) банківські метали   

4) нерухоме майно 988,3 135,0 

5) акції 28 970,0 5,0 

6) облігації 201,0 135,0 

7) іпотечні сертифікати   

8) цінні папери, що емітуються державою   

9) права вимоги до перестраховиків   

у тому числі 9.1) до перестраховиків - нерезидентів   

10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними 

Кабінетом Міністрів України * 

  

у тому числі 10.1) розроблення та впровадження 

високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної 

продукції, ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 

  

10.2) розвиток інфраструктури туризму;   

10.3) добування корисних копалин;   

10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного 

виробництва; 

  

10.5) будівництво житла;   

10.6) розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі 

будівництво та реконструкція автомобільних доріг; 

  

10.7) розвиток сектору зв’язку та телекомунікацій   

10.8) розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом 

придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною 

установою. 

  

11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в 

порядку, визначеному Уповноваженим органом і погодженому 

з Національним банком України 

  

12) довгострокові кредити для житлового будівництва, у тому 

числі індивідуальних забудовників, що використовуються у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
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 Станом на 31.12.2015 р. Товариство забезпечило виконання розділу IV Положення про обов'язкові критерії 

та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженого розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 р. № 741, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 18 листопада 2009 р. за № 1099/1711. 

Наявний гарантійний фонд ПрАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА” визначений відповідно до норм статті 30 Закону 

України “Про страхування”, станом на 31.12.2015 складає  17155,0 тис. грн. 

Показник фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) ПрАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА”, 

визначений відповідно до вимог статті 30 Закону України „Про страхування”, станом на 31.12.2015 р. 

становить 38056,0 тис. грн.  

Більший із показників нормативного запасу платоспроможності ПрАТ “СК “ІНДУСТРІАЛЬНА”, 

визначений відповідно до вимог статті 30 Закону України „Про страхування”, станом на 31.12.2015 р. 

становить 412.0 тис. грн. 

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності, визначена Товариством станом на 31.12.2015р., склала 37644.0 тис. грн. , що становить 

1435.5 тис. євро (за обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком 

України). Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності становить понад 25 відсотків, та понад 1 млн. євро за офіційним 

валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.. 

 

12.11. Припущення  безперервної діяльності   
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати в 

майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань в ході звичайної 

діяльності. На нашу думку, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань  відображених сум 

активів, які були б необхідні, коли б Товариство не мало можливості продовжувати  свою діяльність в 

майбутньому чи коли б компанія реалізовувала свої активи  не в ході звичайної діяльності. Аналіз 

показників фінансового стану  Товариства, проведений аудиторами, результати якого представлені в  

наступному пункті, та решта тестів щодо  припущення безперервної діяльності, свідчать, що Товариство 

спроможне продовжувати діяльність  в подальшому, якщо не піддасться істотному впливу несприятливих 

факторів, які  наразі передбачити неможливо. 

 

  12.12.   АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТАНОМ НА 31.12.2015р. 

12.12.1.Аналіз ліквідності 
№ 

п/п 

Показник Формула розрахунку На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Коментарі 

1.1. Коефіцієнт загальної 

ліквідності 

Ф1р.1195/Ф1р.1595+Ф1р.1695 4,61 4.88 зменшення 

1.2. Коефіцієнт термінової 

ліквідності 

Ф1 р.1160+1165/ 

Ф1р.1595+Ф1р.1695 
3,57 0.28 зростання 

1.3. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Ф1 р.1165/ Ф1р.1695 0,21 0.21 стабільно 

12.12.2. Аналіз платоспроможності 
№ 

п/п 

Показник На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Коментарі  Виконання вимог 

законодавства 

2.1. Фактичний  запас 

платоспроможності  (ФЗП) 

38056,0 52397,0 зменшення  

2.2. Більший із показників нормативного 

запасу платоспроможності 

(розраховано відповідно  ЗУ «Про 

страхування»)(НЗП) 

412,0 535,4 зменшення  

2.3. Перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над 

нормативним  

37644,0 51861,6 зменшення виконано 

12.12.3. Аналіз фінансової стійкості 
№ п/п Показник Формула розрахунку На 

31.12.2015 

На  

31.12.2014 

Коментарі  

3.1. Коефіцієнт автономії Ф1 р.1495/Ф 1 р. 1900 0,82 0,83 незначне 

зменшення 

3.2. Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 

Ф 1( р.1195 – р. 1695)/р. 1195 0,82 0,84 незначне 

зменшення 

3.3. Рівень страхових резервів Ф1 р.1530/ р. 1900 0,03 0,04 незначне 

зменшення 

3.4. Рівень перманентного Співвідношення суми  власного 0,84 0,88 незначне 
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капіталу   капіталу , страхових резервів та 

довгострокових зобов’язань  до  

валюти балансу 

зменшення 

3.5. Рівень покриття грошовими  

коштами страхових резервів 

Ф 1 р.1165 / Ф 1 р. 1530 1,14 0,79 зростання 

3.6. Коефіцієнт співвідношення  

суми страхових платежів та  

суми страхових резервів 

Р.1 р.010/ Ф 1 р.1530 1,69 1,33 зростання 

12.12.4. Аналіз ділової активності СК 
№ п/п Показник Формула розрахунку На 

31.12.2015 

На 

 31.12.2014 

Коментарі  

4.1. Коефіцієнт ділової 

активності 

Р.1 р.010/ Ф 1 р.1300 0,05 0,05 стабільно 

4.2. Рівень грошових коштів в 

загальній сумі активів 

Ф.1 р.1165/ Ф.1 р. 1300 0,03 0,03 стабільно 

12.12.5. Аналіз власного капіталу 
№ п/п Показник Формула розрахунку На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Коментарі  

5.1. Коефіцієнт рівня власного 

капіталу 

Власний капітал// Всього 

активів 

0,82 0,83 незначне 

зменшення 

5.2. Коефіцієнт відношення 

власного капіталу до 

зобов’язань  

Власний капітал// Всього 

зобов’язань  

4,43 5,01 зменшення 

5.3. Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу 

Прибуток до 

оподаткування/величина  

власного капіталу 

-0,06 0,58 зменшення 

 

12.13. Розкриття інформації про зв’язані сторони      
У відповідності з МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» зв’язаними сторонами 

вважаються: 

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; 

- підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі родичі такої фізичної 

особи. 

Товариство в розкритті інформації щодо компонентів фінансової звітності за 2015 рік не в повній мірі 

виконує вимоги  МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін», зокрема щодо наведення переліку 

зв’язаних сторін  та операцій, що здійснювались з ними. 

Разом з тим, Товариство визначає перелік зв’язаних сторін, враховуючи сутність відносин, а не лише 

юридичну форму. 

Перелік пов’язаних сторін  Статус 

1. ТОВ  «ТА» -  розмір частки  100% 
2.      ТОВ «ТАС- Девелопмент- розмір частки  100% 

асоційована особа 

На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16 

лютого 2015 року, достроково припинено повноваження Наглядової ради Товариства у складі : 1) 

Голови Наглядової ради Товариства Попенка Сергiя Павловича, який перебував на посадi Голови 
Наглядової ради з 28 квiтня 2014 року.  

2) Члена Наглядової ради Товариства Бiлонога Олексiя Вiкторовича, який перебував на посадi 

Члена Наглядової ради з 28 квiтня 2014 року.  
3) Члена Наглядової ради Ланге Віктора Хомича, який перебував на посадi Члена Наглядової 

ради з 28 квiтня 2014 року. 
 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16 лютого 2015 
року:  

1) Тігіпка Сергія Леонідовича обрано Головою Наглядової ради Товариства на строк три роки.  

2) Попенка Сергія Павловича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 
три роки. 

3) Бiлонога Олексiя Вiкторовича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 

три роки.  
 

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 21 квітня 2015 року 

достроково припинено повноваження Наглядової ради Товариства в складі: 
 1)Голови Наглядової ради Тігіпка Сергія Леонідовича  

 2)Члена Наглядової ради Попенка Сергія Павловича  

 3)Члена Наглядової ради Білонога Олексія Вікторовича  
які перебували у складі Наглядової ради Товариства з 16 лютого 2015 року. 

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 21 квітня 2015 року 

Наглядову раду Товариства обрано в наступному складі строком на 3 (три) роки: 
1) Голова Наглядової ради Товариства Попенка Сергiй Павлович; 

2) Член Наглядової ради Товариства Білоног Олексій Вікторович; 

3) Член Наглядової ради Товариства Зінкевич Вікторія Віталіївна. 

посадова особа 
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Голова Правління - Кравцова Світлана Борисівна 

Тігіпко Сергій Леонідович, паспорт серія АЕ № 395478, виданий Жовтневим РВД МУ УМВС 

України в Дніпропетровській обл. 6 вересня 1996 року, який проживає за адресою: м. Київ, вул. 

Городецького, буд. 12, кв. 69,  частка власності в статутному капіталі Товариства становить  99 % 

акціонер 

Щодо визначення сутності операцій зі зв’язаними сторонами, Товариство в управлінському обліку 

відокремлювало операції, що здійснювалися  зі зв’язаними  сторонами. 

Протягом звітного періоду Товариством здійснювалися наступні операції зі зв’язаними сторонами: 

Операції  - 

Оплата праці   594,3 тис.грн.( разом – Голова Наглядовоъ 

Ради, Голова Правління, Заступник Голови 

Правління, Головний бухгалтер)  

Оплата товарів, робіт, послуг - 

Придбання товарів, робіт, послуг - 

Оцінка активів або зобов’язань в операціях зв’язаних сторін здійснювалася за методом порівнюваної 

неконтрольованої ціни, при якому застосовується ціна, яка визначається на аналогічну продукцію (послуги), 

що реалізуються не зв’язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності. 
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