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1. Основні відомості про підприємство 

 

Повна назва 
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Фенікс» 

Код ЄДРПОУ 13525951 

Юридична адреса 
 

м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 
 

Місцезнаходження 

 
03187, м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 
 

Телефони, факс 

 
(044) 596-95-17 
 

Cвідоцтво  про реєстрацію 

фінансової установи 

 

Серія СТ № 83 від 21.08.2004 року 

Веб-сайт ПрАТ 

 
www.skfenix.com.ua 

Основні види діяльності: інші види страхування, крім страхування життя, 
перестрахування. 

Реєстраційний номер 

присвоєний Держфінпослуг: 
11100491 
 

Згідно Довідки Державного 

комітету статистики України, 

Товариство здійснює такі види 

діяльності:  

- 65.12 інші види страхування, крім страхування 
життя; 
- 65.20 перестрахування. 
 

ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» (далі – Товариство) зареєстроване рішенням 
виконкому  районної ради народних депутатів м. Донецька 24.09.1992 р., рішення  за № 
13525951. 

Дата державної перереєстрації 24.04.2001 року, про що зроблено запис 24.04.2001 
року у журналі обліку реєстраційних справ за № 18034, свідоцтво про державну 
перереєстрацію видане Московською РДА  м. Києва.  

В зв’язку  з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України 
„Про акціонерні товариства” та зі зменшенням статутного капіталу  шляхом викладення 
статуту Товариства в новій редакції, зареєстровані Голосіївською державною 
адміністрацією в м.Києві  від 31.03.2010 року за реєстраційним номером 
10681050010001321. 

Фактично Товариство здійснює страхування майнових інтересів громадян і 
юридичних осіб, що не суперечать законодавству України. 

Зазначене відповідає основним видам діяльності Товариства, вказаним в його 
установчих документах. 

 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» зареєстрована в 

Українi i є резидентом України. ПрАТ «СК  «Фенікс» (надалі Компанія) є ризиковою 
страховою компанією, яка має право проведення страхової і перестрахувальної діяльності 
відповідно до отриманих ліцензій. ПрАТ «СК  «Фенікс» має безстрокові ліцензії 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення 10 
видів добровільного страхування і 2 видів обов’язкового страхування 

 

№ 

п/п 
Вид страхування Ліцензія Дата видачи 

У формі обовязкового страхування 

1 

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 

на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

вантажів 

АВ, 

№533022 
21.04.2010 

2 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
АВ, 

№533025 
21.04.2010 



У формі добровільного страхування 

1 Страхування медичних витрат 
АВ, 

№533023 
21.04.2010 

2 Страхування від  вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
АВ, 

№533024 
21.04.2010 

3 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 
АВ, 

№533026 
21.04.2010 

4 Страхування здоров’я на випадок хвороби 
АВ, 

№533027 
21.04.2010 

5 Страхування фінансових ризиків 
АВ, 

№533028 
21.04.2010 

6 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 
АВ, 

№533029 
21.04.2010 

7 

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу (вантажобагажу)] 

АВ, 

№533030 
21.04.2010 

8 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
АВ, 

№533031 
21.04.2010 

9 

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 

власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 

АВ, 

№533032 
21.04.2010 

10 Страхування від несчасних випадків 
АВ, 

№533033 
21.04.2010 

 
До установчих документів в 2014 році  не вносилися зміни. 

Чисельність працівників товариства станом на 31.12.2014 р. складала 7 осіб. 
 

2.  Опис аудиторської перевірки : 

 

В ході перевірки використані наступні документи: 

− Статут Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія  «Фенікс» (надалі – ПрАТ 
«СК  «Фенікс», Товариство або ПрАТ);  

− Головна книга підприємства за 2014 р. 
− Журнали – ордери за 2014 р. 
− звіт про доходи та витрати страховика за 2014 рік; 
− річні звітні дані страховика, що складаються згідно з «Порядком складання звітних 

даних», затверджених  розпорядженням Держфінпослуг № 39 від 03.02.2004 р.  
− Первинні документи вибірково та по необхідності. 
− Перелік звітних форм Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2014 року включно, Звiт 

про фiнансовi результати (форма № 2) за 2014 рік, Звiт про рух грошових коштiв( 
форма № 3) за 2014 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2014 рiк, Примiтки до 
рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2014 рiк, якi додаються до цього 
аудиторського висновку та затвердженi керiвництвом пiдприємства 07.02.2014 року. 
Звітність, складена згiдно вимог МСФЗ.  
 

 Підстава проведення аудиту 

 

Аудиторська перевірка проводилася згідно з вимогами Закону України «Про 
аудиторську діяльність», Закону України «Про страхування», Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками 
фондового ринку, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19.12.2006 № 1528 та зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 
23.01.2007р. за №53/13320, розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 



фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 «Про затвердження порядку складання 
звітних даних страховиків», Міжнародних стандартів Аудиту, які рекомендовані 
Аудиторською палатою України для застосування в якості національних, та з урахуванням 
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками 
проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, які 
затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 27.12.2005 № 5204 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювань 
ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 №6313) та погоджено рішенням 
Аудиторської палати України від 28.09.2006 № 166 , Міжнародних стандартів аудиту, а 
саме надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706. 
720. Ці стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на 
одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих 
помилок . 

Вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення нашої думки. 

Відповідальність за звітність покладається на керівництво товариства. Нашим 
обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час 
проведення аудиторської перевірки ПрАТ «СК «Фенікс». 

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий 
матеріал, покладений в основу складання звітності. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення 
(Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. 

Масштаб перевірки становить: документальним методом 40 %, розрахунково-
аналітичним - 60 % від загального обсягу документації. 

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової 
документації за 2014 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 5 відсотків 
від загальної кількості первинних документів. 

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування 
сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності 
застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів 
обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні. 

 
Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства. 

 

Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що 
фінансова звітність, у цілому, не містить у собі суттєвих викривлень. 

Абсолютна аудиторська гарантія неможлива з ряду причин, зокрема:  
- використання вибіркового тестування через обмеження обсягу роботи.  
- Більшість аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними.  
- Крім того, проведений аудит для формування висновку про фінансову звітність 

базується на судженні аудитора. 
 
Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 
викривлення фінансової звітності невиявлені. 

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу  (письмове запевнення 
про підтвердження розкриття аудитору інформації про результати оцінки ризику того, що 
фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства), який на 
думку аудитора, може мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. 

Аудитор отримав розуміння діяльності суб’єкта господарювання, структуру його 
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову 
політику, оцінки та огляди фінансових результатів. 



Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової 

звітності ПрАТ «СК «Фенікс». внаслідок шахрайства. 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу  

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи для 
складання фінансових  звітів - Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 

 
Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових 
актів України. Ці Стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, 
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур 
залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих 
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам. Аудит також включає оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, 
та загального представлення фінансових звітів. 

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 
звітності та документах ПрАТ «СК «Фенікс», що були надані аудиторам керівниками та 
працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки. 

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою  збору достатньої 
кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок. 

 

Висловлення думки. 
 

На нашу думку, при складанні фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року 
та за рік, що закінчився на зазначену дату, ПрАТ «СК  «Фенікс» взагалі дотрималось 
вимог МСФЗ. 

При цьому: 
            - аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань на 01.12.2014 р. 
згідно наказу від 20.11.2014 року «Про проведення інвентаризації»; 

- беручи до уваги характер ведення господарської діяльності Товариства, а також 
внаслідок обмеження обсягу аудиту, встановленого управлінським персоналом, ми не 
мали змоги переконатися в достовірності даних про кількість основних засобів та запасів 
станом на зазначену дату за допомогою альтернативних процедур; 

- звертаємо увагу, що основні засоби відображені в балансі по первісній вартості;  
- аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для 

обґрунтування думки стосовно оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості. 
На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 

викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.  



Фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку 
відповідно до вимог МСФЗ і не містить істотних суперечностей.  

  Умовно-позитивна думка:  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі  
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність  відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ  станом на 31.12.2014 р. та її 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,  
відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
України, які згідно Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність» не 
суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.  
 

Пояснювальний параграф 

 

Не змінюючи думки про достовірність представленої Фінансової звітності, звертаємо 
увагу користувачів на існування чинників невизначеності, що зумовлені економічним 
спадом, знеціненням національної валюти, політичною нестабільністю, безперервними 
військовими діями на Сході України з квітня 2014 року. Зазначене може мати негативний 
вплив на результати діяльності і фінансовий стан ПрАТ «СК  «Фенікс», привести до 
виникнення подій та умов, які поставлять під значний сумнів здатність безперервно 
продовжувати діяльність. Проте, на дату надання аудиторського звіту, їх остаточний 
результат і наслідки для Підприємства, не можуть бути достовірно визначені і 
передбачені.  

 

Відповідність розміру статутного та власного капіталу установчим документам 

Власний капітал 

Структура та призначення  власного капіталу відповідає загальним положенням та 
вимогам  МСФЗ. Структура та призначення  власного капіталу визначені ПрАТ 
об’єктивно та адекватно. 

Зареєстрований статутний капітал станом на 31.12.2014 р. становить 27 300 000 
(двадцять сім  мільйонів триста тисяч) гривень, який поділено на 420 000 (чотириста 
двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 65,00 (шістдесят 
п’ять) гривень, зареєстрований Державною комісією цінних паперів та фондового ринку, 
що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 872/1/10 від 12.10.2010 
року та відповідає установчим документам (СТАТУТ в редакції, зареєстрований 
Голосіївською державною адміністрацією в м.Києві  23.05.2013 року за реєстраційним 
номером 10681050018001321). 

Статутний капітал сплачений повністю.  
Резервний капітал  станом на 31.12.2014 р. становить 50581 тис. грн. 
Непокритий збиток станом на 31.12.2014 р. становить 21052 тис. грн. 
 

Формування статутного капіталу  проводилась наступним чином: 

 

У відповідності зі змінами статутного капіталу акціонерне товариство ПрАТ 

«СК  «Фенікс» провадило випуски акцій в такій послідовності: 

Перша емісія в розмірі 444780 (чотириста сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят) 
гривень, яка поділена  на 44478 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят вісім) простих 
іменних акцій номінальною вартістю 10,0 (десять) гривень кожна зареєстрована в 
ДКЦПФР, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 425/1/98 від 
30.07.1998 року. 

Друга емісія  в  розмірі  650000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень, яка поділена на 
58500 (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 
10 (десять ) гривень,  що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 
413/1/01 від 28.08.2001 року  на загальну суму  585000 грн.  та  на  6500 (шість тисяч 
п’ятсот) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять ) гривень, 



що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 414/1/01 від 28.08.2001 
року  на загальну суму 65000 грн.  

Третя емісія  в розмірі 6500000 (шість мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, яка 
поділена на 585000 (п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 10 (десять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію 
випуску акцій за № 246/1/02 від 28.05.2002 року  на загальну суму    5850000 грн.  та  на 
65000 (шістдесят п’ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 
10 (десять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 
247/1/02 від 28.05.2002 року  на загальну суму 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень. 

Четверта емісія  в розмірі 19 500 000 (дев’ятнадцять  мільйонів п’ятсот тисяч) 
гривень, яка поділена на 585000 (п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про 
реєстрацію випуску акцій за № 176/1/03 від 21.04.2003 року  на загальну суму 17 550 000 
грн.  та на 65000 (шістдесят п’ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій номінальною 
вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску 
акцій за № 177/1/03 від 21.04.2003 року  на загальну суму 1 950 000 гривень. 
 Протоколом № 1-2005 від 10.05.2005 р. затверджено збільшення статутного 
капіталу на 19 500 000 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень за рахунок 
реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій до 60 (шістдесяти) 
гривень за кожну. 

П’ята емісія  в розмірі 39 000 000 ( тридцять дев’ять   мільйонів ) гривень, яка 
поділена на 585000 (п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про 
реєстрацію випуску акцій за № 320/1/05 від 11.07.2005 року  на загальну суму 35 100 000 
грн.  та на 65000 (шістдесят п’ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій номінальною 
вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску 
акцій за № 321/1/05 від 11.07.2005 року  на загальну суму 3 900 000 гривень , сплачений 
грошовими коштами (за рахунок реінвестиції дивідендів) в повному обсязі. 

В зв’язку з прийняттям рішення про переведення документарної форми випуску в 
бездокументарну  були отриманні наступні свідоцтва на загальну суму  585000 (п’ятдесят 
вісім п’ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 60,00 (шістдесят) 
гривень, на загальну суму 35 100 000,00 (тридцять п’ять мільйонів сто тисяч) гривень, 
форма випуску бездокументарна, емісія зареєстрована Державною комісією цінних 
паперів та фондового ринку 10.12.2008 року, свідоцтво   № 476/1/08 та на загальну суму  
65000 (шістдесят п’ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 
60,00 (шістдесят) гривень, на загальну суму 3 900 000,00 (три мільйони дев’ятсот тисяч) 
гривень, форма випуску бездокументарна, емісія зареєстрована Державною комісією 
цінних паперів та фондового ринку 10.12.2008 року, свідоцтво № 477/1/08.  

Шоста  емісія  в розмірі 25 200 000 (двадцять п’ять  мільйонів двісті тисяч) 
гривень гривень, яка поділена на 420 000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 60,00 (шістдесят) гривень , зареєстрована 
Державною комісією цінних паперів та фондового ринку , що підтверджено свідоцтвом 
про реєстрацію випуску акцій за № 526/1/10 від 13.07.2010 року  . 

21.06.2010 року позачерговими загальними зборами ПрАТ було прийняте рішення 
про збільшення розміру статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості з 
60,00 (шістдесят) гривень до 65,00 (шістдесят пять) грн,  за рахунок реінвестиції 
дивідендів на загальну суму 2 100 000,00 (два мільйони сто тисяч) гривень.  

Сьома емісія  в розмірі 27 300 000 ( тридцять сім   мільйонів триста тисяч) 
гривень, яка поділена на 420 000 (чотириста двадцять  тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 65 (шістдесят п'ять) гривень, що підтверджено свідоцтвом 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за  № 872/1/10  від 12.10.2010 року  
на загальну суму  27 300 000 ( тридцять сім мільйонів триста тисяч) гривень. Форма 
існування – бездокументарна. 

Акції першої, другої, третьої, четвертої, п’ятої, шостої, сьомої емісій сплачені в 

повному обсязі. 



Таким чином, станом на 31.12 .2014 р. статутний капітал сплачений повністю. 
 

3. Загальна частина. 

 

3.1.  Стан бухгалтерського обліку  та звітності. 

Організація бухгалтерського обліку в ПрАТ здійснюється у відповідності з 
нормативно-правовими актами , що регулюють підприємницьку діяльність на Україні. 

Згідно наказу № 01/2012-ОП від 03.01.2012 р. керівництвом ПрАТ затверджена 
облікова політика товариства. Протягом періоду, що перевірявся, облікова політика 
товариства не змінювалася. 

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю, 
відповідно до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, 
що містять перевірену аудитором фінансову звітність" в ході аудиторської перевірки не 
виявлено. 

Відповідальність за звітність покладається на керівництво підприємства. Нашим 
обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час 
проведення аудиторської перевірки ПрАТ «СК  «Фенікс». 

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий 
матеріал, покладений в основу складання звітності. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Міжнародні 
стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (надалі – МСБО). 

Масштаб перевірки становить: документальним методом 60%, розрахунково-
аналітичним – 40 % від загального обсягу документації. 

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової 
документації за 2014 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 5% від 
загальної кількості первинних документів. 

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування 
сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності 
застосованих принципів обліку вимогам МСБО, МСФЗ, а також оцінку відповідності 
застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства України щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, які не суперечать МСБО. 

Ця МСФЗ фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - «МСФЗ»). 

Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставить під 
значний сумнів здатність  ПрАТ «СК  «Фенікс» безперервно продовжувати діяльність, 
оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно 
продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи 
існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в 
сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність ПрАТ «СК  «Фенікс» 
безперервно продовжувати діяльність. 

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПрАТ «СК  
«Фенікс» безперервно продовжувати діяльність.  

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні 
докази для висловлення думки аудиторів.  

 

3.2. Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові 

результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал станом на 

31.12.2014 р. 

 

3.2.1.Нематеріальні активи  представлені: 
- Безстроковими ліцензіями на страхову діяльність підприємства – 180 тис. грн.  
- Програмним забезпеченням – 11 тис. грн. 



Вартість нематеріальних активів оцінена за ціною придбання. Амортизація за 
безстроковими ліцензіями не нараховується, оскільки неможливо визначити термін 
користування. Амортизація за програмним забезпеченням нараховується рівними 
частинами протягом терміну корисного використання, який складає 3 роки. 
 
3.2.2.. Основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за 

мінусом накопиченого зносу. 

Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання 

основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості. 

Термін корисного використання по групам: 

 
Група Термін корисного використання 

Меблі 5 років 

Транспортні засоби 5 років 

Офісне обладнання 5 років 

Інше 1 рік 

 
Станом на 31.12.2014 р. на балансі Компанії відображені наступні основні засоби 
вартістю: 
 

 

 
Транспортні 

засоби 
Меблі 

Офісне 

обладнання 
Всього 

Первісна вартість     

На 01 січня 2014 р. 745 3 60 808 

Введено - - - - 

Вибуло - - - - 

На 31 грудня 2014 р. 745 3 60 808 

Амортизація     

На 01 січня 2014 р.  296 3 35 334 

Нраовано за рік 98 - 7 105 

На 31 грудня 2014 р. 394 3 42 439 

Чиста вартість - - - - 

На 31 грудня 2014 351 - 18 369 

 
3.2.3. Довгострокові фінансові інвестиції на балансі Компанії відображені на загальну 
суму 42 011 тис. грн.,  які включають в себе: 

- фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств складаються з інвестицій в корпоративні права: 

-  Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселі інвест», які придбані в 2012 р. При 
цьому Компанія володіє 99,9% статутного капіталу товариства.  

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Страховий брокер «Профіт», які придбані 
в 2014 р. При цьому Компанія володіє 16 % статутного капіталу товариства 

тис.грн. 

Вид інвестицій на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Корпоративні права Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Оселя інвест» 

2 170 2 232 

Корпоративні права Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Страховий брокер «Профіт» 

- 4 001 

Разом 2 170 6 233 

 
  - інші фінансові інвестиції, які складають: 
           1) прості векселі; 

2) прості іменні акції українських емітентів. 
 тис.грн. 



Вид інвестицій на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Прості векселі 3 099 3 358 

Прості іменні акції українських емітентів 29 990 32 420 

Разом 33 089 35 778 

  
На кінець кожного звітного періоду вартість простих векселів оцінюється за 

амортизованою собівартістю.  
Компанія в своїй обліковій політиці прийняла рішення використовувати акції, як 

фінансові активи, доступні для продажу, якщо відсоток володіння менше 20% і оцінювати 
акції українських емітентів, які не обертаються на організованому ринку, і не мають 
ринкових котировок за собівартістю з урахування збитків від зменшення корисної 
вартості. За оцінками керівництва збитків від зменшення корисності акцій немає.  

В 2014 було віднесено на збитки вартість акцій ВАТ «Крижопільський з-д продтоварів» 
які відображаються в балансі на рахунку «Довгострокових інвестицій» в сумі 43 тис грн. в 
зв’язку з тим, що було скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. 

 
3.2.4.Довгострокова дебіторська заборгованість була представлена одержаними 
довгостроковими векселями і обліковувалася за амортизаційною собівартістю. В 2014 р. 
компанія проаналізувала довгострокову дебіторська заборгованість і прийняла рішення, 
що цей актив не принесе в майбутньому економічну вигоду. Тому керівництво компанії 
вирішило не представляти довгострокову дебіторську заборгованість, як актив згідно 
МСФЗ. Довгострокова дебіторська заборгованість була списана в Звіті про доходи та 
витрати  в статтю Інші витрати. 

тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Довгострокова дебіторська заборгованість 13753 - 

 
3.2.5.  Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 

Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). 

В 2013 році на витрати віднесено запасів в сумі 25 тис. грн., а в 2014 р. – 31 тис. грн. На кінець 

звітного періоду залишок запасів складає 33 тис. грн., за минулий звітний період – 28 тис. 

грн.. 

 

3.2.6. Дебіторська заборгованість складається: 

 1. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів; 

 2. Інша  поточна дебіторська заборгованість.  

тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
101 119 

 

Інша  дебіторська заборгованість складається з заборгованості: 
тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Заборгованість по розрахункам з регресних вимог 19 16 

Заборгованість по розрахункам по суборенді 10 10 

Заборгованість в частині агентської винагороди  3 

Інша дебіторська заборгованість 8 16 

Разом 37 45 

 
Резерв сумнівних боргів по всій дебіторській заборгованості не формувався, так як є 
впевненість в надійності дебіторів і в тому, що заборгованість буде погашено в строки 
згідно умов договорів. 
 



3.2.7. Поточні фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) на 31.12.2014 року 
складають 6 029 тис. грн. і представлені, придбаними в кінці 2012 році, простими акціями 
українського емітента.   Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання із-за 
неможливості визначення   справедливої вартості, у зв’язку з відсутністю інформації про 
данні активи.     
 
 
 3.2. 8.  Грошові кошти  включають в себе: 

- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті; 

- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті; 

- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті; 

- готівка в касі. 
тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті 726 79 

Грошові кошти на депозитних рахунках в нац. 

валюті 
7 680 7 450 

Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній 

валюті 
1 796 3 262 

Готівка в касі 17 150 

Разом 10219 10 941 

 
Грошові кошти, якими представлені страхові резерви розміщенні в рейтингових банках, 
які відповідають інвестиційному рівню за національною шкалою визначеною 
законодавством України 
 
3.2.9. Акціонерний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Акціонерний 

капітал був сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на 

розрахунковий рахунок підприємства. Сума сформованого акціонерного капіталу ПрАТ «СК 

«Фенікс» станом на 31.12.2014 рік становить 27 300 тис.грн., що складає 1 419 тис. євро. 

Загальна кількість випущених простих акцій складає – 420 000 штук, номінальною вартістю – 

65 грн.  

Дивіденди протягом 2014 року не нараховувались та не сплачувалися.  

 

3.2.10. Резервний капітал складається з: 

   - фонду вільних резервів. 
тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 

Фонд вільних резервів 50 581 50 581 

 

3.2.11. Нерозподілений прибуток  
тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 

Нерозподілений прибуток  -13 469 -21 052 

 

 3.2.12. Довгострокові зобов’зання і забезпечення представлені:  

   - Довгостроковими забезпеченнями виплат персоналу. 

Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду так і 

минулого періодів становить 31 тис. грн. 

 

3.2.13. Страхові резерви. 

Компанія надає послуги з видів страхування інших, ніж страхування життя, тому формує та 

веде облік таких страхових резервів за видами страхування: 

- Незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових 

платежів, що відповідають страховим ризикам,які не минули на звітну дату; 

- Збитків,що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові 



відшкодування за відомими вимогами страхувальників,з яких не прийнято рішення 

щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми або страхового відшкодування. 

 Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 

страхування. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами 

страхування визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів. 

   Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 

окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених 

премій , розрахованих за кожним видом страхування. 

    Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2014 року здійснювався 

методом визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою 

товариства, а саме: 

Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 0,8 

залежно від часток надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у 

розрахунковий період, а саме у кожному місяці попередніх дев’яти місяців і обчислюється 

так: 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 

множаться на 1/4, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 

множаться на ½, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 

множаться на ¾. 

Отримані суми додаються.  

Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів 

страхування визначається  у залежності від належних до сплати перестраховикам суми часток 

страхових платежів від операцій з перестрахування. 

Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється в 

порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за видами страхування 

з дати вступу в дію договору перестрахування. 

Крім резервів незароблених премій Компанія формує інші резерви. 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій являють собою сукупність розрахованих 
по видах страхування резервів: 
• Резерв заявлених, але невиплачених збитків; 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою 
забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від 
видів страхування (перестрахування). 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких 
Компанія несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються 
окремо по кожній валюті. 
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестрахування при настанні страхових 
випадків у звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, 
як частина перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна 
суми таких вимог до перестраховиків у звітному періоді відбиваються, як доходи або 
витрати від страхової діяльності. 
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в 
балансі Компанії, як зобов'язання. 
                                           

тис.грн. 
 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Резерв незароблених премій 5 373 2 607 

Частка перестраховиків  в резервах незароблених 

премій 
1660 666 

Резерв заявлених, але невиплачених збитків 87 194 

Частка перестраховиків  в резервах заявлених, але 
невиплачених збитків 

3 3 

 



Станом на 31.12.2014 р. Компанія здійснила перевірку адекватності страхових 

зобов’язань на підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і 

обранням найкращої оцінки та з використанням загальноприйнятих актуарних методів. Розмір 

резервів з урахуванням проведеної перевірки адекватності зобов’язань: 

Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2014 становить 245 тис.грн. 

Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2014 – 194 тис.грн. 

Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства,  становить 2 607 тис. 

грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності 

страхових зобов’язань. 

 Сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства,  дорівнює 194 тис. грн. та 

дорівнює розміру суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності 

страхових зобов’язань. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок про адекватність страхових резервів 

сформованих станом на 31.12.2014 р., як достатніх для наступних страхових виплат. 
 

3.2.14. Кредиторська заборгованість  

тис.грн. 
 на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
20 23 

Поточні зобов’язання з бюджетом (податок на 

прибуток) 
359 544 

Поточні зобов’язання за одержаними авансами 5 7 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
811 81 

Інші поточні зобов”язання - 80 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю представлена заборгованістю 

по оплаті страхових платежів перестраховикам, строк яких, згідно договорів перестрахування, 

ще не настав. 

 

3.2.15. Визнання доходів 

Компанія отримує доходи від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страхування 

життя. Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок 

товариства першої частини страхових платежів, якщо інше не обумовлено договорами 

страхування. Дохід визнається, якщо існує впевненість, що товариство отримує страхову 

премію від проведення операцій страхування і перестрахування. Страхові премії, за 

вирахуванням частки перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії 

договору страхування. 

При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в 

обсягах, що перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою 

перестрахування є підвищення фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності  

та перерозподілу збитків у разі настання страхових випадків за прямими договорами 

страхування. Щодо економічної доцільності укладання договорів перестрахування, в частині 

отримання прибутку, врахувати настання або не настання страхових випадків з точністю не 

можливо. Договори перестрахування оцінюються для того, щоб визначити можливість 

істотного збитку.  
Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування: 

тис.грн. 
Види страхування 

2013 рік 2014 рік 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
4149 2 410 

   Страхування від нещасних випадків 21 18 

   Страхування від нещасних випадків на транспорті 9 8 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 30 26 

Страхування майна 4061 2 288 



Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 
954 783 

Страхування фінансових ризиків 155 62 

Страхування відповідальності перед 

третіми особами 
119 59 

Страхування медичних витрат 78 67 

Страхування вантажів та багажу  1 

Всього  9 576 5 722 

 
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що товариство отримає економічні вигоди 

від проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за 
вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція.  
 

Доходи Компанії складаються з: 

- заробленої страхової премiї; 

- iнших операцiйних доходiв; 

- iнших фiнансових доходiв; 

- iнших доходiв. 

 

До складу iнших операцiйних доходiв за звiтний рiк включаються: доходи вiд надання 

послуг для iнших страховикiв в сумi 22 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї права вимоги в сумi 

100 тис. грн., частки страхових вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками в сумi 85 тис. 

грн., операційна курсова різниця – 1 705 тис. грн., суми, що повертаються із технічних резерві, 

інших, ніж резерви незароблених премій – 93 тис. грн. та iнших доходiв в сумi 115 тис. грн. 

Iншi фiнансовi доходи за 2014 рiк склали доходи вiд депозитів  

 

Інші доходи, представлені доходами від приведення «Довгострокових фінансових інвестицій» 

до амортизаційної собівартості. 

тис.грн. 

 на 31.12.2013 р на 31.12.2014р  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (зароблена страхова премія) 
6646 5474 

Інші операцiйні доходи 590 1338 

Інші фiнансових доходiв 952 1160 

Інші доходи 1211 259 

 
3.2.16. Страхові виплати та відшкодування  

Компанія проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в 

рамках страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена 

договором страхування. Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у 

випадку, якщо є укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, певним 

договором страхування як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт 

настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, 

проведеного внутрішнього службового розслідування.  
Компанія здійснила нараховувались страхових виплат та відшкодувань по видам страхування: 

тис.грн. 
 

2013 рік 2014рік 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 3 3 

Страхування майна  7 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 
325 290 

Страхування медичних витрат 34 27 

Страхування вогневих ризиків - 36 

Всього  362 363 



 

3.2.17. Перестрахування  

В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків. Такі 

договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву 

здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, 

і надають додаткову можливість для ризиків. Активи перестрахування включають суми 

заборгованостей інших компаній, що здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені 

страхові збитки, і витрати понесені при їх врегулюванні. При здійсненні операцій перестрахування 

долі страхових премій, які були сплачені по договорах перестрахування, формують права вимоги 

до перестраховиків і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах незароблених 

премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як доходи 

або витрати від страхової діяльності. Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, 

чим резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових 

ризиків, які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, 

як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв незароблених премій. Договори по 

перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як 

розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливість 

істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам.  

Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам : 

тис.грн. 
Види страхування 

2013 рік 2014 рік 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
1585 923 

Страхування майна 1519 856 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 
309 239 

Страхування фінансових ризиків 36 0 

Страхування відповідальності перед третіми 

особами 
5 1 

Страхування вантажів та багажу  1 

Всього  3454 2020 

 

 

4. Розрахунок вартості нетто-активів (чистих активів) страховика 

 

Статутний капітал ПрАТ «СК  «Фенікс» станом на 31.12.2014 р. складає 27300 тис. грн.  
Перевищення вартості нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного 

капіталу ПрАТ «СК  «Фенікс» станом на 31.12.2014 р. складає 56829-27300 = 29529 
тис.грн. Вимоги розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 28 серпня 2003 року N 40 дотримуються. 

 

5. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.  
З метою перевірки виконання положень статті 155 Цивільного кодексу України 

«Статутний капітал Акціонерного товариства» проведене порівняння вартості чистих 
активів з розміром Статутного капіталу, у результаті чого встановлене, що чисті активи на 
31.12.2014 р. (56829 тис. грн.) перевищують Статутний капітал підприємства (27300 
тис.грн.), що відповідає діючому законодавству, а саме: 
 Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

 Найменування За звітний період За попередній період 

 показника (тис. грн.) (тис. грн.) 

Розрахункова вартість чистих активів 56829 64412 

Статутний капітал 27300 27300 

Скоригований статутний капітал 27300 27300 



Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній 
та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  
чистих активів акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.  № 485.  

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на 
кінець звітного періоду становить 29529 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю 
чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 
29529 тис грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на 
кінець попереднього періоду становить 37112  тис. грн. Різниця між розрахунковою 
вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього 
періоду становить 37112  тис. грн.  

Висновок:  Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного 
капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

 
6. Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Назва аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
 « Аудиторська фірма  
« Євроаудит» 

Ідентифікаційний код  
юридичної особи 

30437318  

Юридична адреса 
 
Місцезнаходження юридичної особи 

м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 
 

м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 

 
Номер, дата видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
 

серія АОО  
№ 050296 
зареєстроване Голосіївською 
районною у місті Києві 
державною адміністрацією. 
Свідоцтво від 26.07.1999 р, 
запис № 1 068 120 0000 000279 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб’єктів, які можуть  
здійснювати Аудиторську діяльність 

 
Свідоцтво  № 2126 про 
внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності, згідно 
рішення  Аудиторської Палати 
України   від 23.02.2001 року  
за № 99, чинне до 27.01.2016 р.       
                                                                              

Свідоцтво про включення до реєстру  аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ  

 

ТОВ «Аудиторська 
фірма «Євроаудит» внесена до 
реєстру  аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ , 
відповідно до реєстраційного 
номеру Свідоцтва 0053 від 
08.08.2013 року, строк дії до 
27.01.2016 року. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив 
аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі 
Сертифіката аудитора, виданого АПУ 

 

Сировотка В.Д. 
сертифікат аудитора серія А 
№004760, виданий рішенням 
АПУ № 102 від 22 червня 2001 
р., строком дії до 22 червня 



2015 р. 

Телефон 
e-mail: 

 
521—65-07  
office@euroaudit.kiev.ua 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 

 

Місце проведення аудиту : : м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77. 
 

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 149 вiд  08.12.2014 р. 

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту             08.12.2014 р. – 06. 03.2015 р. 
 

Підпис аудитора, що проводив перевірку 
 

Сировотка В.Д. 
  

 

Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» 

сертифікат аудитора серія А №003844,виданий 

рішенням АПУ №79 від 25 червня 1999 р., 

строком дії до 25 червня 2016 р. 

 

______________________ 

 

Л.С.Заєць 

 

 

06.03.2015 року 

         м. Київ 

 

 


