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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Страхова група «Ю.БІ.АЙ.»

станом на 31 грудня 2012 року.
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Учасникам та найвищому керівництву
АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ»

1. Вступний параграф
1.1.
Повна назва
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата реєстрації

Основні відомості про страховика
Приватне акціонерне товариство «Страхова група
«Ю.БІ.АЙ.»
31113488
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, оф. 708 та 01133,
м. Київ, бульвар Л.Українки, 7 Б, секція А, поверх 3.
10.08.2000 р.

Дата внесення змін до  10.08.2000 р.
установчих документів
 11.03.2002.р.
 23.12.2002 р.
 29.06.2006 р.
 10.06.2009 р.
 23.03.2010 р.
 12.04.2011р.
 25.04.2012р. (номер запису: 107111050020003385)
Поточні рахунки
№ 26500819 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ
МФО 380805
Основні види діяльності
Інші види страхування, на що товариство має ліцензії
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг: серія АВ № 469756- 469771 від 26.06.2009 р.,
серія АВ № 528850 від 18.05.2010 р.
Кількість
акціонерів Всього 14 акціонерів, які поділяються наступним
станом на 31 грудня чином:
2012р.
12 – фізичних осіб;
1 – номінальний утримувач (ним є фізична особа);
1 – юридична особа резидент.
Чисельність працівників
390 осіб
Відповідальні особи за Генеральний директор – Мороз А.О.
фінансово-господарську
Головний бухгалтер – Хромцова В.М.
діяльність
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1.2.Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів
облікової політики
Аудитор провела перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова група «Ю.Бі.Ай.», що додається, яка включає баланс станом
на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до
фінансової звітності за 2012 рік.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України
«Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності
з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у
відповідності із 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 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи
оглядами 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 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, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські
докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських
доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські
докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та
звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувалися нами в основному за
допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
У своїй роботі аудитор використовувала принцип вибіркової перевірки. Під
час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. 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 протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядала
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. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
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Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань
станом на 31 грудня 2012 року, але нами були виконані процедури, які
обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання
аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова
звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою
фінансової звітності.
Аудитор керувалася діючим законодавством України, встановленим
порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності,
вимогами законів України “Про господарські товариства”, “Про страхування”, “Про
цінні папери і фондову біржу”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг”.
При складанні даного звіту незалежного аудитора враховані Методичні
рекомендації 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 грудня 2005 року №5204 із змінами та доповненнями,
внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 12 жовтня 2006 року №6313, та які
погоджено рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 року №166.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Приватним
акціонерним товариством «Страхова група «Ю.Бі.Ай» для підготовки фінансових
звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, які затверджені Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та розміщені на
офіційному сайті Міністерства Фінансів України і законодавство України, зокрема
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та облікової політики Приватного акціонерного
товариства «Страхова група «Ю.Бі.Ай», яка затверджена наказом Генерального
директора Товариства.
Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського
обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного 2012 року.
Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність,
відповідає вимогам МСФЗ.

2. Відповідальність управлінського персоналу Товариства за
фінансову звітність
Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Страхова
група «Ю.Бі.Ай» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на підставі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
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планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансові звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, ми розглядали ті 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. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.

4.Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту
фінансової звітності відповідно до МСА 705 «Модифікація думки
у звіті незалежного аудитора»
4.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
При складанні фінансової звітності компанія керувалася
МСФЗ та
роз’ясненнями Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від
11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним листом Національного банку
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від
07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.
Звітність, що подана до Нацкомфінпослуг, складена за формами, які
встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженими
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від
03.02.2004 № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за №
517/9116.
Компанією МСБО 1 «Подання фінансової звітності» застосовується частково.
В порушення посилювальної
якісної характеристики фінансової звітності –
зіставності та вимог п.21 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності» фінансова звітність товариства за 2012 рік не містить три звіти
про фінансовий стан, два звіти про сукупні доходи, два звіти про рух грошових
коштів, два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що
включають порівняльну інформацію за 2011 рік відповідно вимогам МСФЗ.
Протягом звітного року управлінський персонал товариства не здійснював
перевірку зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком
корисної експлуатації, що є відхиленням від вимог п.10 МСБО (IAS) 36 «Зменшення
корисності активів».
Товариство здійснює розрахунок резервів незароблених премій методом
«1/4», що відповідає вимогам Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, які затверджені
Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004 року №3104, та визнає їх у
фінансовій звітності як зобов’язання у складі інших забезпечень.
На думку аудиторів визнання страхових резервів, які розраховані методом
«1/4», у якості зобов’язань не відповідає вимогам п.14а) МСФЗ (IFRS) 4 “Страхові
контракти», в якому визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов’язання
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резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі виплати виникають
за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду.
Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у
фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку
за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

4.2 Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного
акціонерного товариства «Страхова група «Ю.Бі.Ай» станом на 31 грудня 2012 року,
його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену
дату, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності .

5.Відповідність вартості чистих активів вимогам
законодавства
У міжнародній практиці чисті активи розглядаються як синонім власного
капіталу. Чисті активи – це активи товариства за винятком його зобов’язань (МСФЗ
3 «Об'єднання бізнесу»).
Станом на 31.12.2012 р. чисті активи Приватного акціонерного товариства
«Страхова група «Ю.Бі.Ай» складають:
Рядок

Найменування показника

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

АКТИВИ
Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Необоротні активи та групи вибуття
Разом активи (рядок 280 ф.№1)
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Забезпечення наступних витрат і платежів
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Разом зобов’язань (сума рядків 430, 480, 620,
630 ф.№1)
ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5)
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Перевищення вартості чистих активів
Товариства
розміру
зареєстрованого
статутного капіталу проводиться за
формулою: (рядок 3 – рядок 4)

3.
4.
4.1
4.2
5.

Значення показника на
кінець звітного періоду
(31 грудня 2012 року),
тис. грн.
39815
11909
0
0
51724
8187
0
6159
0
14346
37378
33000
0
0
4378
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Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється
згідно з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України «Статутний
капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3, а саме: «Якщо після закінчення
другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів
товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».
Таким чином, на думку аудитора, вартість чистих активів Товариства станом
на 31 грудня 2012 року складає 37378 тис. грн., що перевищує розмір
зареєстрованого статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2012 року складає
33000 тис. грн., на 4378 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.5 Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності, які затверджені Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28 серпня 2003
року із змінами та доповненнями та вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів Приватного
акціонерного товариства «Страхова група «Ю.Бі.Ай» відповідає вимогам
чинного законодавства.

6. Думка аудитора щодо відповідності річних звітних даних
страховика за 2012 рік Порядку складання звітних даних
страховиків, затвердженому розпорядженням
Держфінпослуг України від 3 лютого 2004 року №39.
За даними виконання завдань з надання впевненості усі показники річних
звітних даних страховика за 2012 рік, зокрема:
 звіт про доходи та витрати страховика;
 показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж
страхування життя;
 показники діяльності з видів обов’язкового страхування, інших ніж
страхування життя;
 пояснення щодо операцій перестрахування;
 умови забезпечення платоспроможності страховика;
 пояснення щодо припинення договорів страхування;
 інші показники, які передбачені Порядком складання звітних даних
страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг України
від 3 лютого 2004 року №39,
в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку складання звітних
даних страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг України від 3
лютого 2004 року № 39 із змінами та доповненнями, та Положенню про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів,
якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування
життя, яке затверджено Розпорядженням Держфінпослуг України від 08 жовтня
2009 року №741.
За даними аудиту Приватного акціонерного товариства «Страхова група
«Ю.Бі.Ай» товариство здійснювало діяльність відповідно отриманим ліцензіям
на право провадження страхової діяльності.
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Дані,
відображені
бухгалтерського обліку.

у

Звіті

страховика,

відповідають

даним

7. Аналіз діяльності Приватного акціонерного товариства
«Страхова група «Ю.Бі.Ай» на підставі проведення тестів раннього
попередження за даними фінансової та страхової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Аудитор провів аналіз діяльності Компанії станом на 31 грудня 2012 року
шляхом застосування тестів раннього попередження, які наведені у Рекомендаціях
щодо аналізу діяльності страховиків, що затверджені розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3755 від 17 березня 2005
року. Тести раннього попередження – це система порівняння фінансових показників
діяльності страховиків з визначеними Держфінпослуг показниками, їх узагальнення
та оцінка ризиків діяльності страховиків.
Відповідно до Рекомендацій здійснено аналіз капіталу, активів,
перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності та надана відповідна
оцінка. Результати тестів раннього попередження наведені у Довідках про
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, які додаються до Звіту
незалежного аудитора.
Згідно з Рекомендаціями №3755 від 17 березня 2005 року на основі
проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати такі оцінки:
- "1" (стійка) - фінансові показники знаходяться на високому рівні;
- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники
знаходяться на середньому рівні;
- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники
знаходяться на рівні значно нижчому за середній;
- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже
нестабільним.
За даними тестів раннього попередження Приватного акціонерного
товариства «Страхова група «Ю.Бі.Ай» товариство отримало загальну оцінку
"2" (задовільна), що свідчить про те, що фінансові показники товариства
знаходяться на середньому рівні та про відсутність серйозних проблем.

8. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Оригінал»

Код ЄДРПОУ

22862145

Місцезнаходження:

04070 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв.3.

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Дніпровською районною в м.
Києві Державною адміністрацією 21 липня
1994 р. за N 1 067 105 0001 000401.
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Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення в Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, які надають аудиторські
послуги
Номер та дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що надають послуги
на ринку цінних паперів, видане
рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Номер та дата видачі Свідоцтва про
відповідність системи контролю якості
аудиторських послуг
Керівник

Свідоцтво
№0292,
видане
рішенням
Аудиторської палати України від 26 січня
2001 р. № 98 та продовжене рішенням
Аудиторської палати
України від 04
листопада 2010 р. № 221/3, чинне до 04
листопада 2015 р.
Серія АБ №000213, видане рішенням
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 553 від 15 березня 2007
р., чинне до 04 листопада 2015 р.
Свідоцтво
№0232,
видане
рішенням
Аудиторської палати України від 26 квітня
2012 р. № 249/5
Ярошинська Світлана Василівна
Ярошинська Світлана Василівна
Сертифікат аудитора - Серія "А" №001914,
виданий на підставі рішення Аудиторської
палати України від 27 травня 1994 року за
№15 та продовжений рішенням від 26 березня
2008 року за №188/2, термін чинності - до 27
травня 2013 року.

Інформація про аудитора

Контактні телефони

Електронна адреса

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ серії А № 000008 від 18
травня 2004 року, видане Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг 18
травня 2004 року. Строк дії Свідоцтва
продовжено розпорядженням Держфінпослуг
від 21 серпня 2008 року №1030 до 27 травня
2013 року.
(044) 425-8755
(044) 425-8758
(044) 467-6982
original@adamant.net

9. Основні відомості про договір на проведення аудиту
Договір № 38 від 21 травня 2012р.

Дата та номер договору на проведення аудиту
Дата початку i дата закінчення проведення
аудиту

18 жовтня 2012р. – 11 квітня 2013р.

Директор
ТОВ “Аудиторська фірма “Оригінал”

С.В.Ярошинська
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Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001914, виданий на підставі рішення Аудиторської
палати України від 27 травня 1994 року за №15 та продовжений рішенням від 26 березня 2008 року за
№ 188/2, термін чинності - до 27 травня 2013 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ Серія А № 000008 від 18 травня 2004 року, видане Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг 18 травня 2004 року. Строк дії Свідоцтва продовжено
розпорядженням Держфінпослуг від 21 серпня 2008 року № 1030 до 27 травня 2013 року.

11 квітня 2013р.
04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3
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