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Контрольна сума 4D49BA9CF813ACB3425A457F296C325C82A3506A

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

 
   КОДИ
 Дата (рік, місяць, число) 12 травня 2020 р.

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС"

за
ЄДРПОУ 22134155

Територія за
КОАТУУ 2310137200

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 
Вид економічної діяльності Н/В за КВЕД Н/В

Середня кількість працівників _____ Контрольна
сума 4D49BA9CF813ACB3425A457F296C325C82A3506A

Адреса, телефон

69001 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,
ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО
ЗАПОРІЖЖЯ, СЕРГІЯ
ТЮЛЕНІНА, буд.23 
0612 24-05-16 ,24-05-16

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім
розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого
наводяться в гривнях з копійками)

   

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2019 р.
Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 318 275
первісна вартість 1001 519 519
накопичена амортизація 1002 201 244
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 109 81
первісна вартість 1011 356 356
знос 1012 247 275
Інвестиційна нерухомість 1015 3579 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 5724 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 2145 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
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Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 4006 356
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 102 102
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 1
з бюджетом 1135 0 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 86 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 181 2753
Поточні фінансові інвестиції 1160 58965 58967
Гроші та їх еквіваленти 1165 2074 0
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 2074 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 61408 61824
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 65414 62180
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30000 30000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 29580 29580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3211 1740
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 62791 61320
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
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Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 352 0
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 213 0
резерв незароблених премій 1533 139 0
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 352 0
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 805 860
розрахунками з бюджетом 1620 258 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 258 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 1208 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 2271 860
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 65414 62180

Керівник Артем'єва Інна Юріївна ___________________
  (підпис)
Головний бухгалтер Мизюра Наталія Олексіївна ___________________
  (підпис)
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Контрольна сума 4D49BA9CF813ACB3425A457F296C325C82A3506A

   КОДИ
 Дата (рік, місяць, число) 12 травня 2020 р.
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 22134155

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 41 8049
Чисті зароблені страхові премії 2010 -41 8049
Премії підписані, валова сума 2011 0 8838
Премії, передані у перестрахування 2012 0 1417
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 41 -1412
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 -784
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 2106
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 13 4650
Валовий:
прибуток 2090 28 1293
збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 311 332
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 311 343
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -11
Інші операційні доходи 2120 2104 32
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 467 1457
Витрати на збут 2150 0 184
Інші операційні витрати 2180 3449 0
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю 2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0 16
збиток 2195 1473 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 14
Інші доходи 2240 0 1104
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 686
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 0 66
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0 382
збиток 2295 1471 0
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Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 258
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 124
збиток 2355 1471 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1471 124
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 223
Витрати на оплату праці 2505 38 1694
Відрахування на соціальні заходи 2510 17 372
Амортизація 2515 71 201
Інші операційні витрати 2520 3803 151
Разом 2550 3929 2641
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Керівник Артем'єва Інна Юріївна ___________________
  (підпис)
Головний бухгалтер Мизюра Наталія Олексіївна ___________________
  (підпис)
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Контрольна сума 4D49BA9CF813ACB3425A457F296C325C82A3506A

   КОДИ
 Дата (рік, місяць, число) 12 травня 2020 р.
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 22134155

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма №3     Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 408
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 42
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 8522
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 553 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 0 0
Праці 3105 31 1448
Відрахувань на соціальні заходи 3110 17 353
Зобов'язань з податків і зборів 3115 266 530
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 258 352
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0 0
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 60
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 13 8506
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0
Інші витрачання 3190 4402 560
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4176 -2485
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 1181
необоротних активів 3205 2100 0
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2 636
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0



12.05.2020 Загальний друк

https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000607738&rf_id=0 2/2

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 0 448
необоротних активів 3260 0 0
Виплати за деривативами 3270 0 0
Витрачання на надання позик 3275 0 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці 3280 0 0

Інші платежі 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2102 1369
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 0 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах 3375 0 0

Інші платежі 3390 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2074 -1116
Залишок коштів на початок року 3405 2074 3190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 2074

Керівник Артем'єва Інна Юріївна ___________________
  (підпис)
Головний бухгалтер Мизюра Наталія Олексіївна ___________________
  (підпис)



12.05.2020 Загальний друк

https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000607747&rf_id=0 1/2

Контрольна сума 4D49BA9CF813ACB3425A457F296C325C82A3506A

   КОДИ
 Дата (рік, місяць, число) 12 травня 2020 р.
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 22134155

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма №4     Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Інші
резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на
початок року 4000 30000 0 0 29580 3211 0 0 0 62791

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований
залишок на
початок року

4095 30000 0 0 29580 3211 0 0 0 62791

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 -1471 0 0 0 -1471

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Інші
резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до
капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 -1471 0 0 0 -1471

Залишок на
кінець року 4300 30000 0 0 29580 1740 0 0 0 61320

Керівник Артем'єва Інна Юріївна ___________________
  (підпис)
Головний бухгалтер Мизюра Наталія Олексіївна ___________________
  (підпис)
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПрАТ «Промислово страховий Альянс» 
 
За 2019 рік 
 
Загальні відомості про організацію 
 
Згідно загальних зборів засновників  та підписання установчого договору від 10.09.98р., 
перереєстровано закрите акціонерне товариство «ОМЕТА-Південь-Схід» у закрите акціонерне 
товариство “Промислово страховий Альянс”. 
Згідно загальних позачергових зборів акціонерів та Протоколу  №2/2010від 31.08.2010р. 
проведені зміни найменування Товариства у Приватне акціонерне товариство «Промислово 
страховий  Альянс» (скорочене найменування - ПрАТ «Промислово страховий Альянс»), 
юридична адреса та місце знаходження якого -місто Запоріжжя, вулиця Сергія Тюленіна, 23. 
ПрАТ «Промислово страховий Альянс» зареєстроване розпорядженням Запорізької міської Ради 
народних депутатів від 10 вересня 2010р №11031050015003800 на підставі протоколу 
загальних зборів. 
Згідно рішення акціонерів (Протокол №1/2018) від 27.04.2018року проведені зміни в 
редакції статуту, зміни відбулися у зв’язку з набуттям чинності від 01.05.18року Закону 
України «Про акціонерні товариства».  
Згідно рішення Наглядової Ради (Протокол № 2) від 19.07.2019 року проведені зміни 
керівника Товариства; обрано нового Голову Правління. 
 
Згідно рішення акціонерів (Протокол №2/2018) від 29.12.2018 року проведені зміни щодо 
складу Наглядової Ради Товариства; обрано новий склад Наглядової Ради. 
Звіт про реєстрацію нового статуту до Національної комісії  відправлене.  04 червня 2018 
року за №213/06 у відділ звітності та 04 червня 2018 року за №212/06 у ліцензійний 
відділ. 
Власники істотної участі, які володіють більш 10% статутного фонду відсутні. 
Кінцевим бенефіціаром, який здійснює контроль за компанією є Лєсних Ірина Олександрівна 
14.10.1990 р.н. (Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Щорса, буд. 45, кв. 25). 
 
Компанією отримані ліцензії: 
 
Обов’язкові: 
- на страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів від 12.10.2010року 
серія АВ за №546908; 
-   на страхування від нещасних випадків на транспорті від 12.10.2010року серія АВ 
№546910; 
- на особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин від 12.10.2010року серія АВ №546912; 
 
Добровільні: 
- страхування від нещасних випадків від 12.10.2010року серія АВ №546909; 
- страхування здоров’я на випадок хвороби від 12.10.2010року серія АВ №546918; 
- страхування наземного транспорту від 12.10.2010року серія АВ №546915; 
- страхування вантажів та багажу від 12.10.2010року серія АВ №546916; 
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ від 12.10.2010року 
серія АВ №546917; 
- страхування відповідальності перед третіми особами від 12.10.2010року серія АВ 
№546911; 
- страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) від 12.10.2010року 
серія АВ №546920; 
- страхування кредитів від 12.10.2010року серія АВ №546919; 
- страхування фінансових ризиків від 12.10.2010року серія АВ №546913; 
- медичне страхування від 12.10.2010року серія АВ №546914. 
Статутний фонд Товариства поділений на 3 000 000 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 10 грн. кожна. У перерахунку на ЄВРО по курсу НБУ України Статутний фонд  на 
31.12.19р. дорівнює –1135,5  тис.євро. 
 
Аналіз страхової діяльності за звітний рік 
 
Протягом звітного періоду надходження страхових платежів не відбувалося. 
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Страхові резерви ПрАТ „ Промислово страховий Альянс” станом на 31 грудня 2019 р.  рівні 
0,00грн. 
 Частка перестраховиків в страхових резервах станом на 31 грудня 2019р. відсутня. 
(Страхові резерви відповідно до облікової політики Товариства розраховуються  з 
дотриманням чинного законодавства України за методом 1/365) 
 
Перевірки тесту адекватності зобов’язань для резерву незароблених премій на звітну дату 
Товариство не проводилось. 
 
З 01 січня 2012 р. Компанія, відповідно до ч.2 ст.12 закону України "Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні" та п.2 Порядку надання фінансової звітності 
перейшла на складення фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ).  
 
1. Основа підготовки фінансової звітності  
Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2019р., є фінансовою звітністю, яка 
підготовлена відповідно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, відповідно 
до облікової політики датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року. 
 
Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із 
змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013р. №73.   
 
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за 
історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ та МСБО 16 «Основні засоби», 
інвестиційної нерухомості, яка відображається за собівартістю, що є доцільною 
собівартістю, яка була підтверджена звітами про професійну оцінку, що проведена у 
2009р., у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових інструментів 
та фінансових активів, первісне визначення яких здійснюється за справедливою вартістю з 
віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків. 
  
 Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 
фінансової звітності наведені нижче. Визначені положення облікової політики послідовно 
застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах, якщо не 
вказано інше.  
 
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на 
основі бухгалтерських записів згідно чинного українського законодавства шляхом 
трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою 
достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 
 
Валюта надання інформації 
 
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. 
 
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.  
 
Принцип безперервності діяльності.  
 
Оцінюючи доречність припущення про безперервність діяльності, управлінський персонал 
бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього (але не обмежуючись ним) - 
принаймні 12 місяців з дати балансу. Припущення про безперервність діяльності ПрАТ 
«Промислово страховий Альянс» є основним принципом підготовки фінансових звітів, що 
передбачає оцінку активів і зобов’язань Товариства, виходячи з припущення, що його 
діяльність буде продовжуватись у подальшому. Принцип безперервності діяльності 
Товариства полягає в тому, що ПрАТ «Промислово страховий Альянс» буде продовжувати свою 
діяльність у найближчому майбутньому (не менш 12 місяців, що випливають за звітним 
періодом), у Товариства відсутні наміри та необхідність ліквідації, істотного скорочення 
діяльності а, отже, активи й зобов'язання ПрАТ «Промислово страховий Альянс» 
обліковуються відповідним чином. Це судження ґрунтується на тому, що Товариство зможе 
реалізувати свої активи й погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність.  
 
Інформація про основу, на якій розглядається вплив інфляції у фінансовій звітності 
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Перерахунок фінансової звітності згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції»  вимагає використання загального індексу цін, який відображає зміни 
загальної купівельної спроможності. Вважається за краще, щоб усі суб’єкти 
господарювання, що складають звітність у валюті однієї країни, використовували той самий 
індекс. Уповноваженими органами України не встановлений загальний індекс цін з метою 
перерахунку фінансової звітності відповідно до норм МСБО 29.  Тому ПрАТ «Промислово 
страховий Альянс» фінансову звітність за звітний 2019 рік формувало без застосування 
індексу цін. 
 
Інформація про операційні сегменти 
 
Головним принципом та завданням складання та подання звітності за сегментами є розкриття 
інформації, що дасть можливість користувачам фінансової звітності оцінити природу та 
результати діяльності різних напрямів діяльності компанії. 
 
МСФЗ (IFRS) 8 призначений для застосування публічними компаніями, тобто такими, цінні 
папери яких розміщуються на відкритому ринку, або компаніями, які надають фінансову 
звітність до комісії з цінних паперів чи в інший регулюючий орган з метою випуску цінних 
паперів на відкритий ринок. У зв´язку з відсутністю обертання боргових інструментів чи 
інструментів власного капіталу на відкритому ринку та на фондовій біржі, а також 
відсутністю мети випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок, Товариством 
не здійснюється виділення сегментів. 
 
Основні принципи бухгалтерського обліку 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 
  
 Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і 
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 
 фінансовий актив, доступний для продажу – акції з відсотком володіння до 20%,  
 інвестиції, утримувані до погашення – інвестиційні сертифікати; 
 дебіторська заборгованість. 

 
 Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання 
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо 
відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики. 
 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 
 
Грошові кошти товариства  складаються з готівки в касі та коштів на рахунках в банках, в 
тому рахунку депозитних.  
 
Класифікація фінансових активів 
 
 Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:  
 дебіторська заборгованість;  
 фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін 

за рахунок  прибутків та збитків; 
 фінансові активи,  які утримуються з метою погашення; 
 фінансові активи, які утримуються з метою  продажу. 

 
Дебіторська заборгованість 
  
 Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи  (за виключенням 
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первісно оцінюються за історичною вартістю плюс відповідні витрати на 
проведення операцій.  
 Первісне визнання фінансових інструментів 
   Первісне визнання. Страхова компанія визнає фінансовий актив або фінансове 
зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді коли стає стороною контрактних положень щодо 
інструмента.  
   Первісне визнання фінансових інструментів. Усі похідні фінансові інструменти первісно 
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оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю. Витрати 
на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання. Витрати на 
операції не включають дисконт або премію за форвардними та опціонними контрактами.  
    Всі інші фінансові інструменти оцінюються та відображаються за справедливою вартістю 
включаючи витрати на проведення операції. Найліпшим підтвердженням справедливої вартості 
при первісному визнанні є ціна операції. Прибуток або збиток під час первісного визнання 
враховується тільки у тому випадку, якщо є різниця між справедливою вартістю та ціною 
операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові операції з такими самими 
інструментами або методики оцінки, для яких використовується відкрита ринкова 
інформація. Всі операції придбання або продажу фінансових активів, які передбачають 
поставку протягом терміну, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди 
«звичайної» купівлі-продажу) визнаються у дату здійснення операції , тобто дату, коли 
Страхова компанія зобов’язується здійснити поставку фінансового активу. 
    Всі інші операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна 
справедливої вартості прийняття зобов’язань у період між датою операції та датою 
розрахунку не визнається у відношенні активів, які обліковуються за собівартістю або 
амортизованою собівартістю. Різниця визнається у Звіті про фінансові результати для 
торгових цінних паперів, похідних фінансових інструментів та інших фінансових активів за 
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, і відображається 
в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат. У випадку активів, які 
класифікуються для продажу, визнаються у капіталі, в тому числі для цінних паперів у 
портфелі на продаж.  
    Страхова компанія оцінює розміщені вклади (депозити) під час первісного визнання за 
справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображає в бухгалтерському 
обліку відповідно як актив.  
   Страхова компанія визнає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці 
між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю 
договору в кореспонденції з рахунками премії (дисконту), якщо під час первісного 
визнання він визначає вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова.  
 
 
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок 
прибутків і збитків 
 
 До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін 
на прибутки і збитки, Товариство відносить інвестиції в акції та інвестиційні 
сертифікати. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 
Результати  від зміни справедливої вартості фінансового активу відображаються в прибутку 
або збитку за рік як фінансові доходи або витрати доки визнання фінансового активу не 
буде припинено. Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на 
отримання виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою. 
 
 Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума 
кумулятивного збитку визнається у збитку.  
Ринкові акції оцінюються за середньозваженою ринковою ціною відповідно до біржового 
курсу.  
 
 Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо  вони є.  
 
 
Фінансові активи, утримувані до погашення 
 
 До фінансових активів, утримуваних до погашення Товариство відносить облігації 
та векселя, які Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за первісною собівартістю. Станом на 
31.12.2019р. в балансі Компанії фінансові активи, відсутні. 
 
Фінансові активи, що утримуються з метою продажу 
 
До фінансових активів, що утримують з метою продажу  Товариство відносить цінні папери 
як інвестиції, призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом  
короткого періоду часу з дати їх  придбання у в зв’язку із невизначеністю терміну 
погашення зобов’язань. Такі фінансові інвестиції Компанією враховуються за собівартістю. 
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Основні засоби  
 
 Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання його у процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000,00 
грн. 
 
 Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, керівництво вирішило застосувати історичну вартість як доцільну 
собівартість основних засобів на дату переходу. У подальшому  основні засобі оцінюються 
за  їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з 
валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми 
активу. Дооцінка, яка входила до складу іншого додаткового капіталу, на дату переходу до 
МСФО перенесено до нерозподіленого прибутку.  
 
Подальші  витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати 
поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх понесення. 
Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при 
одночасному списанні тих вузлів або компонентів, що підлягають заміні.  
 
На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення 
основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму 
відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість 
за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його 
використання. Балансова вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від 
знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.  
 
 Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між 
отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках 
або збитках за рік в складі іншого операційного доходу або витрат. 
 
Амортизація. На об’єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується.  
Амортизація основних засобів  Товариства нараховується прямолінійним методом з  
урахуванням таких термінів використання (років): 
 Будівлі                                                                    - 50 

років 
 Машини та обладнання                                                       - 10 

років 
 Транспортні  засоби                                                        - 20 

років 
 інші                                                                       - 20 

років 
 
 Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 
використання, яка  визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. Амортизацію 
активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з  якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
 
Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного використання, 
включають  ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені на їх 
придбання та введення  в експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. 
Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не 
нараховується.  Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших 
юридичних прав, амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності цих прав.  
 
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 
 
 На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 
активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його 
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очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо  сума очікуваного відшкодування активу 
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи 
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. 
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Підприємство 
сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 
очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності  амортизація 
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 
балансової вартості необоротного активу на систематичної основі протягом строку 
корисного використання. Безстрокові ліцензії обліковуються компанією у складі 
нематеріальних активів, але нарахування амортизації не здійснюється, при цьому 
проводиться аналіз на знецінення за методом визначення наявності доходності кожного виду 
ліцензії. Якщо ліцензія є доходною, підстави для знецінення відсутні.  
 
Інвестиційна нерухомість 
 
 До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлю, утримувану з метою 
отримання орендних платежів, а не для  використання у наданні послуг чи для 
адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Інвестиційна 
нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію, яка 
розрахована як доцільна собівартість підтверджена звітами про професійну оцінку 
проведену у 2009 р.  
Наступні витрати капіталізуються в складі балансової вартості активу тільки тоді, коли 
існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає пов’язані з цими витратами 
майбутні економічні вигоди, та що їх вартість може бути надійно оцінена. Всі інші 
витрати на ремонт та технічне обслуговування враховуються як витрати за датою їх 
виникнення.  
 
Оренда 
 
 Фінансова оренда -  це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 
винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку 
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють 
справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за 
справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні 
орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 
зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені 
орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 
Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із 
стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів. 
 
 Операційна оренда - активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом 
власності на актив, фактично залишаються у орендодавця. Орендні платежі за угодою про 
операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані 
доходу від оренди, визнаються як витрати.  
 
При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду 
оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії 
договора. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає 
право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю амортизується на 
протязі самого короткого з двох  термінів: оренди або корисного використання. Якщо така 
впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну корисного використання . 
Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані  
з  правом власності на активи, класифікується як операційна оренда.  
 
Поточний податок на прибуток 
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за 
сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим 
органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку 
цієї суми, – це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату. 
Відстрочений податок на прибуток 
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення 
тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх 



12.05.2020 https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/TextRptFr/30000001123620

https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/TextRptFr/30000001123620 7/15

балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими 
різницями, крім випадків, коли: 
• відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, 
активу або зобов’язання, в ході угоди, що не є об’єднанням бізнесу, і на момент 
здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний 
прибуток або збиток; і 
• стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні 
компанії, якщо розподіл у часі сторнування тимчасової різниці може контролюватися та 
існує значна імовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в осяжному 
майбутньому. 
Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими 
різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими 
збитками, у тій мірі, в якій існує значна імовірність того, що Компанія матиме 
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що 
підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли: 
• відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що 
підлягає вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання, 
яке виникло не внаслідок об’єднання бізнесу і яке на момент здійснення операції не 
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і 
• стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов’язані з інвестиціями 
в асоційовані компанії, відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в 
якій є значна імовірність того, що тимчасові різниці будуть використані в найближчому 
майбутньому, і Компанія матиме оподатковуваний 
прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці. 
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату 
та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який 
дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як 
малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату 
та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що майбутній 
оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. 
Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які 
застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на 
підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату. 
Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або 
збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків 
визнаються відповідно до операцій, на яких вони ґрунтуються, або у складі іншого 
сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі. 
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання заліковуються один 
проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і 
зобов’язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної 
компанії та податкового органу. 
Податок на додану вартість 
СК не є платником податку на додану вартість. 
 Фінансові зобов’язання 
 
Кредити банків  
 
 Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових 
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки 
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається 
у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної 
ставки відсотка. 
 
Згортання фінансових активів та зобов’язань 
 
 Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 
 
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. 
 
 Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 
враховується за історичною вартістю. 
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Авансові платежі та передплата 
  
 Передплата відображається в звітності за первісною вартістю. Передоплата 
класифікується як довгострокова, якщо очікуємий термін отримання товарів або послуг, які 
відносяться до неї, складає більше ніж 1 рік, або якщо передплата відноситься до активу, 
який буде відображатись  в обліку як  необоротний актив при первісному визначенні. Сума 
передплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні 
Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні 
економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, 
товари або послуги, які відносяться до передплати, не будуть отримані, балансова 
вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення 
відображається  в прибутках або збитках за рік. 
 
Забезпечення 
 
 Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну 
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, 
ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у 
собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання. Страхова компанія 
формує резерви згідно вимог, встановлених «Правилами формування, обліку та розміщення 
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», затверджених 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.12.2004 N 3104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 
19/10299(із змінами та доповненнями).  Згідно п.п.2.2. даного положення Страхова 
компанія  прийняла рішення про запровадження з початку календарного року методики 
розрахунку резервів, наведеної у цих Правилах, формування і ведення обліку таких 
технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, а саме: 
резерв незароблених премій; 
резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
резерв збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported claims reserve - 
IBNR). 
 
  Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - 
RBNS), - оцінка обсягу зобов'язань страховика для здійснення виплат страхових сум 
(страхового відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на 
врегулювання збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов'язані з оцінкою 
розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які 
виникли в зв'язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або попередніх 
періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог 
законодавства України та/або умов договору. Величина резерву заявлених, але не 
виплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов 
відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій 
формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо) у залежності від сум фактично 
зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання 
страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається 
як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами 
страхування.  Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом 
страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Якщо про 
страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, для 
розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує 
страхової суми за договором. 
    Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених 
збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного 
періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді 
плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків 
на кінець звітного періоду. 
 
    Страховою компанією прийнято рішення про запровадження формування резерву 
незароблених премій відповідно до пункту 2.2 цих Правил розрахунок резерву незароблених 
премій  методом -"1/365" ("pro rata temporis") 
     Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata 
temporis") на будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових 
премій за кожним договором.  
     Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata 
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temporis"), визначається за кожним договором як добуток частки надходжень суми 
страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80 
відсотків суми надходжень страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та 
результату, отриманого від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату 
розрахунку (у днях), на весь строк дії договору (у днях), за такою формулою:  
НЗПi=Пі(mi-ni) 
               mi , 
де Пі - частка надходжень суми страхового платежу за договором;  
mi - строк дії договору;  
ni - число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинності, до дати розрахунку.  
     Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported claims 
reserve - IBNR), - оцінка обсягу зобов'язань страховика для здійснення страхових виплат, 
включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв'язку зі страховими випадками 
у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на 
звітну дату в установленому законодавством України та/або договором порядку.  
     Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.  
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за методом 
фіксованого відсотка,що визначається у розмірі 10 відсотків від заробленої страхової 
премії з попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.  Зароблена страхова 
премія визначається збільшенням суми надходжень страхових премій протягом звітного 
періоду (за вирахуванням частки перестраховика) на суму незаробленої премії на початок 
звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика) і зменшенням отриманого 
результату на суму незаробленої премії на кінець звітного періоду (за вирахуванням 
частки перестраховика).  
      Частка перестраховиків у страхових резервах  
     Страховик визнає та оцінює суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного 
виду відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних актів. 
    Якщо корисність активу перестрахування зменшилась, страховик  відповідним чином 
зменшує його балансову вартість у балансі та визнати такий збиток від зменшення 
корисності у складі прибутку чи збитку.    Корисність активу перестрахування 
зменшується, якщо і тільки якщо: 
а) існує об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного 
визнання активу перестрахування, цедент може не отримати всі суми, які повинні йому 
сплачуватись у відповідності до умов контракту; та 
б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, можна достовірно 
оцінити. 
    Залишок коштів у Моторно-транспортному страховому бюро України у Страхової компанії 
відсутній. 
    Станом на кінець кожного звітного періоду Страхова компанія оцінює адекватність 
визнаних ним страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх 
грошових потоків за страховими контрактами. Оцінка, яку виконує страховик (перевірка 
адекватності зобов’язань), включає поточні розрахунки всіх контрактних грошових потоків 
та пов’язаних з ними таких грошових потоків, як витрати на врегулювання збитків, а також 
грошових потоків, що походять від вбудованих опціонів та гарантій. Якщо така оцінка 
показує, що балансова вартість страхових зобов’язань (за вирахуванням відповідних 
відстрочених аквізиційних витрат та нематеріальних страхових активів) є недостатньою, 
тобто меншою за чисту поточну вартість розрахункових майбутніх грошових потоків, нестачу 
слід визнавати у складі витрат.  
     Резерви формуються виключно в національної валюті.  
Виплати працівникам 
 
 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  
 Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства товариство 
утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні 
внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної 
платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, 
які надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. 
Створення резерву на оплату відпусток відповідають положенням МСФО (IAS) 19 и 37, а саме 
РВм = ЗП х Кзп х Кєсв, 
 
де РВм – місячна сума відрахувань на створення резерву відпусток; 
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ЗП – фактично нарахована в поточному місяці заробітна плата; 
 
Кзп– коефіцієнт резервування; 
 
Кєсв- коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ у частині нарахувань. 
При цьому коефіцієнт резервування Кзп визначено за формулою: 
Кзп = Оп: ФОТп,Кєсв 
де Оп – річна планова сума на оплату відпусток  
ФОТп – загальний річний плановий фонд оплати праці. 
У свою чергу, коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ (Кєсв), 
розраховуються: 
Кєсв = 1 + Сєсв: 100%, 
де Сєсв – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
відповідно до класу професійного ризику виробництва підприємства-роботодавця. В 2018 р. 
така ставка складала 22% 
Запаси 
 Активи, що не відносяться до основних засобів, визнаються або в якості товарно-
матеріальних запасів, або в якості витрат того періоду, в якому вони були придбані. 
     
Оцінка виробничих запасів на звітну дату здійснюється за меншою з таких величин: 
собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість запасів включає в себе: витрати 
на придбання, що складаються з: ціни придбання, імпортних мит, інших податків (крім тих, 
що підлягають відшкодуванню податковими органами), витрат на транспортування, витрат на 
обробку, інших витрат, пов'язаних з придбанням запасів; витрати на переробку; інші 
витрати, здійснені для доведення запасів до їх поточного стану та місця розташування. 
Витрати, які не включаються до собівартості запасів і визнаються як витрати в періоді їх 
виникнення: наднормативні втрати сировини, праці або інших виробничих витрат; витрати на 
зберігання, якщо тільки вони не потрібні в процесі виробництва для переходу до наступної 
стадії виробництва; адміністративні витрати; витрати на збут. 
     
Оцінка вибуття матеріалів, сировини визначається з використанням методу ідентифікаційної 
вартості. При продажу запасів їх балансова вартість визнається як витрати в тому 
періоді, в якому визнається відповідний дохід від реалізації. 
 
Собівартість виконання страхових послуг включає: 
- прямі матеріальні витрати, які відносяться безпосередньо на конкретні 
замовлення; 
- прямі витрати на оплату праці, безпосередніх виконавців господарських операцій 
(договорів, контрактів, замовлень); 
- нарахування на заробітну плату; 
- інші прямі витрати, в т. ч: 
- витрати на відрядження працівників - безпосередніх виконавців господарських 
операцій (договорів, контрактів, замовлень); 
- вартість робіт, послуг сторонніх організацій, які можуть бути безпосередньо 
віднесені до витрат для виконання конкретних господарських операцій; 
- амортизація необоротних активів; 
- загальновиробничі витрати. 
 
Витрати по позикам 
 
Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство позик не 
надавало. 
 
Облік умовних  зобов’язань 
 
На дату складання  фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до 
виникнення додаткових збитків  або  зобов’язань для Товариства. Керівництво оцінює суму 
таких можливих  майбутніх  зобов’язань. Оцінка виконується на підставі  припущень та 
включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру  можливих втрат в 
результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або вимог , які можуть 
бути пред’явлені  в вигляді позовів до Товариства, Керівництво  в результаті 
консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких 
судових або податкових узгоджень та пред’явлення  таких вимог в судовому порядку, так і 
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можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає або може вимагати в суді.  
 
Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, 
що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка 
такої заборгованості відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне  
зобов’язання, яке має значну вартісну  оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, 
а є лише можливим , або вартісна оцінка не може бути визначена, то в примітках до 
фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язання та його 
вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненістю та є значною). 
 
Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначною, то взагалі інформація про такий збиток 
не  включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли  такий 
можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії 
підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні  зобов’язання, можуть бути 
відображені в примітках до фінансової звітності, якщо на думку Керівництва, що 
ґрунтується  на консультаціях з юристами або податковими  консультантами, інформація про 
такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової 
звітності.  
Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження  
в застосуванні облікової політики 
Використання оцінок та припущень 
 При підготовці фінансової звітності Підприємство  робить оцінки та припущення, 
які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат 
звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової 
звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 
оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від 
знецінення дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових 
інвестицій, справедливої вартості інвестиційної нерухомості. 
 Підприємство використовує оцінки та робить  допущення, які здійснюють вплив на 
показники, які  відображені  в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового 
року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом 
керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх  подій.  
Терміни корисного використання основних засобів 
 
Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної 
думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів. Майбутні економічні 
вигоди, пов'язані з цими активами, в основному, будуть отримані в результаті їх 
використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з технологічної або комерційної 
точки зору, а також знос активів, часто приводять до зменшення економічних вигід їх 
використання. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що 
залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового 
періоду, протягом якого дані активи приноситимуть Компанії економічні вигоди. При цьому 
до уваги приймаються наступні основні чинники:  
 очікуваний термін використання активів;  
 очікуваний фізичний знос активів, який залежить від експлуатаційних 

характеристик і регламенту технічного обслуговування;  
 моральний знос активів з технологічної і комерційної точки зору в результаті 

зміни ринкових умов.  
 
Визнання доходу від операцій страхування та перестрахування 
 
 Відповідно до Закону України «Про страхування»№85/96-ВР від 07.03.1996р.  
 
Припинення визнання фінансових активів 
 
Керівництвом Компанії, коли отримана  інформація  щодо банкрутства або  іншого рішення  
державного  органу управління про припинення суб’єкту підприємницької діяльності, 
фінансові активи якого враховуються в балансі Товариства, приймається рішення щодо 
припинення визнання таких фінансових активів на момент юридичного припинення суб’єкта та 
списання з балансу Товариства за рахунок резервного капіталу.  
 
Допущення, використані при визначенні суми резервів 
  
Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, 
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іншими, ніж страхування життя,  визначено, що нарахування резерву незароблених премій і 
частка перестраховиків в резервах незароблених премій проводиться методом 1/365 по всіх 
видах страхування без використання коефіцієнту 0,8. 
Згідно Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя, та прийнятої методології, формування 
страхових резервів Компанії проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства.  
• Резерв незароблених премій: Відповідно до п.п. 3.4.1 п.3.4  Правил формування, 
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 
життя (надалі – Порядок).  
Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata 
temporis") на будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових 
премій за кожним договором. 
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis"), 
визначається за кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу 
(страхової премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80 відсотків суми 
надходжень страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, 
отриманого від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у 
днях), на весь строк дії договору (у днях), за такою формулою: 
                              П  (m  - n ) 
                                i   i    i 
                      НЗП = -------------, 
                           i        m 
                                     i 
     де П  -  частка  надходжень  суми   страхового   платежу   за 
         i 
договором; 
     m - строк дії договору; 
     i 
     n - число днів,  що  минули  з  моменту,  коли договір набрав 
      i 
чинності, до дати розрахунку. 
 
Коефіцієнт 0,8 при розрахунку резервів незароблених премій Товариством не 
використовується.  
Такий підхід нарахування резервів незароблених премій не суперечить принципам МСФЗ. 
• Резерв заявлених, але не виплачених збитків:  відповідно до п. 4 Порядку. 
• Резерв збитків, які виникли, але не заявлені методом фіксованого відсотка у 
розмірі 10% від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, які 
передують звітній даті відповідно до п.5 Порядку. 
Нові стандарти і тлумачення, які  не вступили в силу 
  
Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для 
застосування  у річних періодах, починаючи з 1 січня 2017 року та пізніших періодах.  
Товариство не застосовувало ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового 
застосування. 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (випущений у липні 2014 року і 
вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї 
дати).  
Нижче описані основні особливості нового стандарту: 
•  Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові 
активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у 
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний 
дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни 
якої відносяться на фінансовий результат. 
•  Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що 
використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, 
чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо 
борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись 
за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної 
суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат 
основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно 
отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у 
категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. 
Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми 
боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 
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фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні 
фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при 
оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. 
•  Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. 
Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості 
в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо 
інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються 
у складі прибутку чи збитку. 
•  Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були 
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація буде 
зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному 
ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни 
якої відносяться на фінансовий результат. 
•  МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення - модель 
очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах 
якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового 
визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно 
обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому 
визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської 
заборгованості за основною діяльністю - у сумі очікуваного кредитного збитку за весь 
строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, 
знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії 
фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель 
передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною 
діяльністю. 
•  Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку 
з управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової 
політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ 9 чи 
продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО 39, оскільки у стандарті не 
розглядається облік макрохеджування. 
 
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає в 
силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати). Цей новий 
стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі 
товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко 
ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з 
ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з 
будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності 
значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за контрактами із 
клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод 
від контракту. Наразі Товариство оцінює вплив цього нового стандарту на його фінансову 
звітність. 
 
 
Розкриття показників фінансової звітності: 
Необоротні активи 
Нематеріальні активи 
Первісна вартість на 31.12.2018            519 
Первісна вартість на 31.12.2019            519 
 
Накопичена амортизація 
на 31.12.2018                              201 
знос за рік                                 43 
на  31.12.2019                             244 
 
залишкова вартість 
залишкова вартість на 31.12.2018           318 
залишкова вартість на 31.12.2019           275 
 
Основні засоби 
Інвестиційна нерухомість 
В 2019р. було вибуття інвестиційної нерухомості. 
 
 
Дохід від реалізації 
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                                                                 2018      2019 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  7807        0,0 
чисті зароблені страхові премії                           8392        0,0 
Премії підписані, валова сума                                  8838        0,0 
Премії, передані в перестрахування                          1417        0,0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума                 -1405       41,0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій  -784        0,0 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами                  4640       13,0 
Валовий прибуток                                           124,0   -1471,0 
 
Страхові платежів за 2019р. не надходили. 
Розторгненнь договорів страхування та повернення частки невикористаної страхової премії 
в 2019р.  не було. 
 
 
Податок на прибуток 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
 
Найменування показника         2018 2019   
 
Поточний податок на прибуток 258 0,00 
Відстрочені податкові активи: 0 0 
на початок звітного року 
на кінець звітного року 0 0 
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 
на кінець звітного року 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього         258    0,00 
у тому числі:                                                 258    0,00 
поточний податок на прибуток 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів           0 0 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань   0 0 
Відображено у складі власного капіталу - усього                 258    0,00 
у тому числі:                                                 258    0,00 
поточний податок на прибуток 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів            0 0 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань    0 0 
 
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування.  Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними методами визнання 
доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних активів. 
 Інвестиції до погашення 
Станом на 31.12.2019р  інвестиції до погашення відсутні 
 
Запаси 
                                                         2018 2019 
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю)    0      0 
 
Дебіторська заборгованість 
 
                                                        2018 2019 
Дебіторська заборгованість за страхові послуги         102      102 
Розрахунки з бюджетом                                   0  0 
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів  86      0 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами           0      0 
Інша дебіторська заборгованість                         181 2753 
 
Грошові кошти 
                                              2018    2019 
Каса та рахунки  в банках, грн..       1974    0 
Каса та рахунки в банках, валюта          0     0 
Банківські депозити, грн.               100     0 
Всього грошові кошти                      2074     0 
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Статутний капітал 
Станом на 31 грудня 2019р. зареєстрований статутний фонд поділений на 3 000 000 (три 
мільйони) простих  іменних акцій, номінальною вартістю 10,0 грн. (десять гривень) кожна. 
 
Забезпечення наступних виплат та платежів 
 
                                            2018 2019 
Забезпечення виплат персоналу                0        0 
Страхові резерви, в тому рахунку      352        0 
- резерв збитків або резерв належних виплат  213        0 
- резерв незароблених премій              139        0 
Частка перестраховиків в страхових резервах, в тому рахунку 0      0 
- резервах незароблених премій                0       0 
- інших страхових резервах                0       0 
Всього забезпечення                      352       0 
 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
 
                                    2018 2019 
Кредиторська заборгованість     805          860 
Векселі видані                       0          0 
Розрахунки з бюджетом             258          0 
Заробітна плата та соціальні внески   0          0 
За отриманими авансами               0          0 
 
Розкриття інформації про пов’язанні сторони 
Операцій з пов’язаними особами протягом 2019 року не проводилися. 
Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську 
заборгованість,  банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю 
даних фінансових інструментів є  залучення коштів для фінансування операцій Товариства. 
Також  Товариство має інші фінансові інструменти, таки як поточна дебіторська 
заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити. 
Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. 
Політика управління ризиками включає наступне: 
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  
сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній оплати. 
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, 
пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, 
доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний  з 
можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик  дорівнює балансовій 
вартості інструменту. 
Ризик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування 
поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з 
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами,  а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності. 
Управління капіталом. 
Відносно управління капіталом основною метою Підприємства є забезпечення нормального 
рівня достатності капіталу. Підприємство здійснює контроль за капіталом за допомогою 
коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості 
на суму капіталу та чистої заборгованості. Політика Товариства передбачає підтримання 
коефіцієнта на рівні 15 -25 %. 
 
 Події після Балансу 
За період з 31 грудня 2019р.  по 28 лютого 2020р. не відбувалися  події, які б суттєво 
вплинули на показники фінансової звітності. 
 
 
 
Голова Правління      О.О. Авдєєв 
Головний бухгалтер                                  С.Ю. Пилипенко 



                     Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0146 від 26.01.2001р. №98

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

Учасникам та керівним посадовим особам
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
                                        НКЦПФР

м. Київ 08 квітня 2020 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС",

код ЄДРПОУ 22134155,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31

грудня  2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ»



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС",
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

Адресат

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", код за ЄДРПОУ 22134155, місцезнаходження: 69001,
Запорізька обл.,  місто Запоріжжя,  ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ТЮЛЕНІНА,  будинок 23  (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

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО

СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
Скорочена назва Товариства ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
Організаційно-правова
форма Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 22134155
Місцезнаходження: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ

ТЮЛЕНІНА, будинок 23
Дата державної реєстрації 09.02.1999 року
Ліцензії • Серії АВ № 546920, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –

страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного,
водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));

• Серії АВ № 586919, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника
за непогашення кредиту);

• Серії АВ № 546918 строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування здоров’я на випадок хвороби;

• Серії АВ №546917, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

• Серії АВ №546916, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

• Серії АВ № 546915 строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування наземного транспорту (крім залізничного);

• Серії АВ №546914, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

• Серії АВ №546913, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування фінансових ризиків;

• Серії АВ №546912, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють
в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд);

• Серії АВ №546911, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту,
відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника));

• Серії АВ №546910, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

• Серії АВ №546909, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування від нещасних випадків;

• Серії АВ №546908, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий –
страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні небезпечних вантажів.

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 003800
Основні види діяльності Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя



КВЕД:
Учасники/Засновник
Товариства

кінцевий бенефіціарний власник(контролер)-МІЩЕНКО ВАДИМ
АНАТОЛІЙОВИЧ, 24.10.1966, Україна ,64501 Харківська обл.
Сахновщинський р-н,смт. Сахновщина, вул. Богдана
Хмельницького буд.42
кінцевий бенефіціарний власник(контролер)-ШКОНДІНА
ТЕТЯНА ІВАНІВНА, 26.06.1958, Україна ,  61129 Харківська обл.
м.Харків, проспект Тракторобудивників буд.152 кв.77

Керівник
головний бухгалтер
кількість працівників

АВДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник
ПИЛИПЕНКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА – головний бухгалтер

Дата останніх змін до
Статуту

Протокол №1/2018 від 27.04.2018року

                ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОРАТ«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(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.

ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» не має відокремлених підрозділів.

Дані Товариства про наявність рахунка у банку наведені нижче

Таблиця

№
п/п Назва банку № рахунку Валюта Примітки

1 2 3 4 5
1 ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" UA143223130000026508000000059 грн. поточний

Види фінансових послуг, які має право надавати ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
відповідно до законодавства України:

1) страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) - Серії
АВ № 546920, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий;

2) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) -
Серії АВ № 586919, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий;

3) страхування здоров’я на випадок хвороби - Серії АВ № 546918 строк дії з 15.01.2009р.
безстроковий ;

4) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - Серії АВ №546917, строк дії з
15.01.2009р. безстроковий ;

5) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Серії АВ №546916, строк дії з 15.01.2009р.
безстроковий;

6) страхування наземного транспорту (крім залізничного) - Серії АВ № 546915 строк дії з
15.01.2009р. безстроковий;

7) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) - Серії АВ №546914, строк дії з
15.01.2009р. безстроковий;

8) страхування фінансових ризиків - Серії АВ №546913, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий;



9) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях,
що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд) - Серії АВ №546912, строк дії з 15.01.2009р.
безстроковий;

10) страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) - Серії АВ №546911,
строк дії з 15.01.2009р. безстроковий;

11) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - Серії АВ №546910, строк дії з
15.01.2009р. безстроковий;

12) страхування від нещасних випадків - Серії АВ №546909, строк дії з 15.01.2009р. безстроковий;
13) страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання

негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - Серії АВ №546908, строк дії з
15.01.2009р. безстроковий.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність

Управлінський персонал ПРАТ«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», 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
«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«ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», 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«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», також оцінку
загального 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«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ

АЛЬЯНС»  узгоджений із додатковим звітом Товариства, який подано до аудиторського комітету
ПРАТ«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС».

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«ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  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».

При проведенні аудиту фінансової звітності ПРАТ«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
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«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС», крім послуг з обов’язкового аудиту за 2019 рік.



Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПРАТ«ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС». Фінансова звітність Товариства  складена станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих  стандартів фінансової звітності
ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», 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
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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС»  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, журналів-
ордерів 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 Протоколу № 1 загальгих зборів акціонерів ЗАТ «Промислово страховий Альянс» від

20 січня 1999 року було прийнято рішення:
- створення ЗАТ «Промислово страховий Альянс»;
- затвердження Статуту Товариства;
- затвердження Положення про філію ЗАТ «Промислово страховий Альянс»
- про відкриття представництв ЗАТ «Промислово страховий Альянс» у: м.Северодонецьк,

м.Бердянськ і приведення у відповідальність документів наявних філій.
Згідно загальних позачергових зборів акціонерів та Протоколу  №2/2010від 31.08.2010р. проведені

зміни найменування Товариства у Приватне акціонерне товариство «Промислово страховий  Альянс»
(скорочене найменування - ПрАТ «Промислово страховий Альянс»), юридична адреса та місце
знаходження якого -місто Запоріжжя, вулиця Сергія Тюленіна, 23.

Відповідно до Протоколу №1/2018 чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» від 27.04.2018 року було
прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції,
визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства.

Відповідно до Статуту затвердженого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного
товариства «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» Протоколу №1/2018 від 27.04.2018 р. Статутний
капітал Товариства становить 30 000 000,00 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за
типами) Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість

акцій (грн.)
Частка у статутному

капіталі (%)
Прості іменні 3 000 000 10,00 100

Станом на 31.12.2018року Статутний капітал Товариства сплачено в повному обсязі.
Відповідно до Протоколу № 2 річних Загальниз зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» від 29 квітня 2019 року було прийнято
рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною найменування Товариства, та з
урахування приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних
паперів» № 2210 від 16.11.2017 року. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій
редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

На 31 грудня 2019 р.  учасники та відповідно їх частки в статутному капіталі  ПрАТ «Промислово
страховий Альянс» представлені таким чином:

Учасники Кількість акцій (шт.) Частка у статутному капіталі (%)
Грущенко Геннадій Павлович 299200 9,97%
Шкондіна Тетяна Іванівна 299700 9,99%
Живушко Олександр Сергійович 299500 9,98%
Коваленко Олександр Олексійович 299700 9,99%
Бедім Олександр Васильович 299700 9,99%
Сапота Віра Миколаївна 299500 9,98%
Міщенко Вадим Анатолійович 299700 9,99%
Марушева Оксана Георгіївна 299700 9,99%
Московка Костянтин Володимирович 299700 9,99%
Пилипенко Світлана Юріївна 154680 5,16%
Авдєєв Олександр Олександрович 149120 4,97%
Разом 300000 100

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами станом на 31.12.2019р.
наступна:

Зареєстрований статутний капітал – 30 000 тис. грн;
Резервний капітал – 29 580 тис.грн.;
Неоплачений капітал – 0 тис. грн.;
Спачений статутний капітал – 30 000 тис. грн..



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 30 000 тис.
грн., сплачено в повному обсязі грошовими коштами, неоплачений капітал відсутній.

Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток складає 1 740 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 року структура фактично здійснених внесків до статутного фонду

(капіталу) ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  представлена нижче у таблиці:
Таблиця

№ з/п Найменування внесків до статутного капіталу
Вартісний
вимірник,

тис.грн.

Частка
нерезидентів у

внесках, %
1 Грошові внески, у тому числі 30 000,00 -
2 дивіденди, спрямовані на збільшення статутного

фонду
- -

3 Майно, у тому числі - -
4 Нерухомість - -
5 цінні папери - -
6 Цінні папери, що випускаються державою - -
7 РАЗОМ 30 000,00 -

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та звітності у
відповідності з діючим законодавством.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх
використання в звітному періоді відсутні.

Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах,
були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та
створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури
Товариства.

Капітал у дооцінках
В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про

фінансовий стан на 31.12.2019р.

Додатковий капітал
В Товаристві додатковий капітал  не обліковувався і не відображається в рядку 1410 Звіту про

фінансовий стан на 31.12.2019р.

Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411  Звіту про

фінансовий стан на 31.12.2019р.

Резервний капітал
Станом на 31.12.2019р. Товариство має резервний капітал у сумі 29 580 тис.грн., який

відображається в рядку 1415 Звіту про фінансовий стан.

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 31.12.2019р. Товариство має нерозподілений прибуток у сумі 1740 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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» станом на 31 грудня 2019
року, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.



Вартість чистих активів

На підставі даних балансу ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» станом на
31.12.2019р. 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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» станом на
31.12.2019 р.

Таблиця
№п/п Зміст Рядок балансу Сума (тис.грн.)

1 2 3 4
1 Склад активів, які приймаються до розрахунку
1.1 Необоротні активи

Нематеріальні  активи 1000 275
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби (залишкова вартість) 1010 81
Інвестиційна нерухомість 1015 -
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 -

Всього 356
1.2 Оборотні активи

Запаси 1100 -
Дебіторська заборгованість 1125,1130,1135,

1140,1145, 1155
2857

Поточні фінансові інвестиції 1160 58967
Грошові кошти 1165;1166,1167 -
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
Резервах незароблених премій (частка перестраховика) 1183 -
Інші оборотні активи 1190 -

Всього 61824
Разом активи 62180
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
зобов’язаннями

1610 -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 860
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 860
Разом зобов’язання 860

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:



(1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (62180)–(680) =61320 тис. грн
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість

чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
на 31320 тис. грн (61320-30000).

За 2019 рік Товариством отримано доходів у сумі 2145тис. грн, які складаються з чистих
зароблених страхових премій – 41 тис.грн., іншого операційного доходу – 2104 тис. грн., інших доходів
– 0 тис.грн.,

Витрати Товариства за 2019  рік складаються з:
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 467тис. грн, фінансових витрат –

0тис.грн, інших операційних витрат – 3449 тис.грн., витрат на збут – 0 тис. грн., витрати від зміни
вартості витрат – 0тисс.грн., чисті понесені збитки – 13 тис.грн., витрат з податну на прибуток –
0тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року Товариство має збиток у сумі 1 471
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 Станом на

01.01.2018р.
Станом на
31.12.2018р.

1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт платоспроможності Кп >1 27,04 0
2.Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ-1 1,5-2,5 27,04 0
3.Коефіцієнт загальної ліквідності КЛ-2 0,7-0,8 26,88 68,57
4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності КЛ-3 0,2-0,3 27,04 71,89
5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ-4 >0,2 27,00 71,89

2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності власних коштів КМ >0,1 0,98 1,01
2.Забезпеченість власним капіталом - >0 1,02 0,99
3.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом ПП не>1 0,04 0,01
4.Коефіцієнт фінансової стабільності ПФ >1 23,94 71,30
5.Коефіцієнт фінансової незалежності КН >0,5 0,96 0,99

3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів КІР 0 0
2.Коефіцієнт покриття інвестицій КАПІ 0,85-0,9 1,07 1,04
3.Коефіцієнт інвестування Кін 0,94 0,96
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні К.рос 0 0
5.Коефіцієнт покриття балансу К п.б. Не<1 2.0 2.0

9.Коефіцієнт фінансового левериджу К.ф.л. Не<1 0,01 0
10.Показник заборгованості кредиторам 0 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.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2018 року становить
9043,0 тис грн.

Сума прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу
платоспроможності та достатності капіталу становить 18 860 тис.грн.

Склад активів та їх розмір, що враховуються для розрахунку нормативу відсутні.

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,
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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 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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» 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.

  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.
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   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.

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 «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» управляє своїм капіталом для забезпечення
безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації
співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС» регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду
ПРАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  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 61 320 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.

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.

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.
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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 нормативно-
правових 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.
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.
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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 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 до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво  про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

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 здійснювати аудит проф. учасників
фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний
інтерес»

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

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту № 28/01-1

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту З 13.03.2020 року  по 08.04.2020 року

Дата складання аудиторського висновку 08.04.2020 року

08 квітня 2020 року

Директор                                                                      м.п. _____________   Т.М. Давиденко
АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р )

Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)                                                                            _____________   Т.М. Давиденко



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
“ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС”
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Приватне акціонерне товариство “Промислово страховий альянс”,
код ЄДРПОУ 22134155,

що зареєстроване за адресою:
69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Сергія Тюленіна, будинок 23

м. Київ                                                                               17 квітня 2020 року
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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

“Промислово страховий альянс” (скорочена назва – ПрАТ “Промислово страховий альянс”).

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Організаційно-правова форма
Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 22134155

Місцезнаходження: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Сергія Тюленіна,
будинок 23

Дата державної реєстрації 09.02.1999

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 003800

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 “Промислово
страховий альянс” Протоколом загальних зборів акціонерів № 1/2018
від 27.04.2018 року

Керівник, головний бухгалтер,
кількість працівників

Керівник – Авдєєв Олександр Олександрович
Головний бухгалтер – Пилипенко Світлана Юріївна
Середня кількість працівників – 2 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.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією
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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 “Промислово страховий альянс”, а також оцінку
загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства
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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 “Промислово страховий альянс” 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
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
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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 “Промислово страховий альянс” включає три основні елементи:
середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ “Промислово страховий альянс” 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.

Політика ПрАТ “Промислово страховий альянс” щодо управління ризиками має першочергове значення
для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками
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сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного
негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ
“Промислово страховий альянс” 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 “Промислово страховий альянс” віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ “Промислово страховий альянс” 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 “Промислово страховий альянс” розкрита у внутрішніх
положеннях ПрАТ “Промислово страховий альянс”.

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 “Промислово страховий альянс”
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

впливупрості
іменні

привілейов
ані

іменні

Пилипенко Світлана Юріївна 154680 5.1560 % 154680 0 Прямий

Міщенко Вадим Анатолійович 299700 9.9900 % 299700 0 Прямий

Коваленко Олександр
Олексійович

299700 9.9900 % 299700 0 Прямий

Живушко Олександр Сергійович 299500 9.9833 % 299500 0 Прямий

Шкондіна Тетяна Іванівна 299700 9.9900 % 299700 0 Прямий

Сапота Віра Миколаївна 299500 9.9833 % 299500 0 Прямий
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Грущенко Геннадій Павлович 299200 9.9733 % 299200 0 Прямий

Московка Костянтин
Володимирович 299600 9.9867 % 299600 0

Прямий

Марушева Оксана Георгіївна 299600 9.9867 % 299600 0 Прямий

Бедім Олександр Васильович 299700 9.9900 % 299700 0 Прямий

Усього 2 850 880 95.0293 % 2 850 880

Решта 4,97% акцій ПрАТ “Промислово страховий альянс” розподілені серед осіб, які не вважаються
власниками значного пакета акцій емітента.

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 “Промислово страховий альянс” складає 3 000 000 штук, що становить 100 % від загальної
кількості акцій Товариства.

Аудитор підтверджує, що 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 (п. 7.81 – 7.104 Статуту). Рішення про утворення та ліквідацію Наглядової ради
приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства. Наглядова рада обирається строком
на 3  роки.  Кількісний склад Наглядової ради становить 3  особи.  Голова Наглядової ради обирається
рішенням Наглядової ради.

ПРАВЛІННЯ (п.  7.105  –  7.132  Статуту).  Правління є виконавчим органом Товариства,  що здійснює
управління поточною діяльністю Товариства. Правління обирається Наглядовою радою на невизначений
у кількості 3 особи. Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження
Правління 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.
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РЕВІЗОР (стаття 8 Статуту). Ревізор обирається загальними зборами Товариства акціонерів Товариства
строком на 3 роки. 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

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 “Промислово
страховий альянс” за 2019 рік, а саме:

· щодо зазначених посилань на внутрішні документ ПрАТ “Промислово страховий альянс” 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
“Промислово страховий альянс” та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

· щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального
виконавчого органу ПрАТ “Промислово страховий альянс”, 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 “Промислово страховий альянс”
щодо таких питань, як:

- 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



9
отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “Промислово
страховий альянс” 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                                                                      м.п. _____________   Т.М. Давиденко
АФ «НИВА-АУДИТ» ТОВ
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р )

Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)                                                                             _____________   Т.М. Давиденко

17 квітня 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 до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво  про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

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
здійснювати аудит проф. учасників фондового
ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
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 16.03.2020 р. № 28/01-13
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- дата початку та дата закінчення виконання
завдання з 16.03.2020 р. по 17.04.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 17 квітня 2020 року


