
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

Територія Вінницька область за КОАТУУ 0510100000

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 112

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників1 25

Адреса, телефон 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, 25

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 v

Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 237,4 207,3
     первiсна вартiсть 1001 302,2 302,2
     накопичена амортизація 1002 64,8 94,9
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 76,7 83,5
     первiсна вартiсть 1011 174,5 227,6
     знос 1012 97,8 144,1
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 13 680,0 13 554,2

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

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 13 994,1 13 845
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 1,3 1,3
 Виробничі запаси 1101 1,3 1,3
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 106,8 503,9

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 74,6 310,7
 Поточні фінансові інвестиції 1160 279,9 620,9
 Гроші та їх еквіваленти 1165 1 685,2 2 303,6
   Готівка 1166 21,1 0,3
   Рахунки в банках 1167 1 611,7 2 256,7

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 0,9 1,9
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 247,3 119,0
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 247,3 119,0
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 2 396,0 3 861,3
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 16 390,1 17 706,3
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 000,0 14 000,0
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 6,7 8,7
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 484,6 688,0
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 14 491,3 14 696,7
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - 89,8
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - 89,8
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 1 724,7 2 076,0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 126,3 217,1
резерв незароблених премій 1533 1 598,4 1 858,9
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 1 724,7 2 165,8
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615  - 202,7
    розрахунками з бюджетом 1620 47,6 431,2
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 41,4 421,8
    розрахунками зі страхування 1625 15,8 23,1
    розрахунками з оплати праці 1630 31,1 40,1
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 79,6 146,7

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - -
    Усього за роздiлом IІІ 1695 174,1 843,8
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 16 390,1 17 706,3
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2015 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Чисті зароблені страхові премії 2010 11 699,2 8 722,9
Премії підписані, валова сума 2011 13 236,1 10 413,8
Премії, передані у перестрахування 2012 1 148,1 1 521,9
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 260,5 193,1
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 -128,3 24,1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 124,4 ) ( 49,8 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 6 976,5 5 620,9
Валовий:
 прибуток 2090 45 98,3 3 052,2
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 ( 90,8 ) ( 53,9 )

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -90,8 -53,9
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 241,3 110,7
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 2 760 ) ( 2 008,3 )
Витрати на збут 2150 ( 999,9 0 ( 665,8 )
Інші операційні витрати 2180 ( 442,7 ) ( 211,1 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 546,2 223,8
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 220,4 174,8
Інші доходи 2240 - -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 125,8 ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 13 ) ( 31,3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 627,8 368,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 422,4 336,1
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 205,4 32,2
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 205,4 32,2

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 109,2 72,7
Витрати на оплату праці 2505 1 323,2 1 125,8
Відрахування на соціальні заходи 2510 484,3 418,5
Амортизація 2515 76,4 73
Інші операційні витрати 2520 2 424,7 1 298,9
Разом 2550 4 417,8 2 988,9

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 140 000 140 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 140 000 140 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,47 0,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 1,47 0,23

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 14,9 32,7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 373 271,5
Надходження від повернення авансів 3020 2,5 1,3
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 220,4 174,8

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 12 481,3 9 877,9
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 939,4 595,1
 Витрачання на оплату:

ПАТ «СК «МІСТО»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№24/201666



ПАТ «СК «МІСТО»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 701,5 ) ( 492,1 )
Праці 3105 ( 1 033,4 ) ( 946,7 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 523,8 ) ( 465,2 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 205 ) ( 158,1 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 41,9 ) ( 271,7 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 149,2 ) ( 41,3 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8,2 ) ( 18,1 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 ) ( 27,7 )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( 8 148,9 ) ( 7 161,9 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 901 ) ( 789 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 305,6 581,5

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - 1 051
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

     фінансових інвестицій 3255 ( 404,1 ) ( 1 155,1 )
     необоротних активів 3260 ( 53,1 ) ( 28,5 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 457,2 ) ( 132,6 )

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 ( - ) ( - )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( 230 ) ( 2,8 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 ( 230 ) ( 2,8 )
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 618,4 446,1
Залишок коштів на початок року 3405 1 685,2 1 239,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2 303,6 1 685,2

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14 000 - - 6,7 484,6 - - 14 491,3
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 14 000 - - 6,7 484,6 - - 14 491,3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 205,4 - - 205,4
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 2 ( 2 ) - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 2 203,4 - - 205,4
Залишок на кінець року 4300 14 000 - - 8,7 688 - - 14 696,7
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Примітки до фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «Місто» за 
2015 рік, складеної за МСФЗ, що містять стислий виклад суттєвих облікових 

політик та інші пояснення за 2015 р.

1 Зміст Приміток до фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «Місто» за 
2015 рік, складеної за МСФЗ та інформація ,що підлягає розкриттю
1.1 Загальна інформація про підприємство
1.2 Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності 
1.3 Суттєві положення облікової політики
1.4 Істотні облікові судження,оцінні значення і допущення
1.5 Розкриття інформації ,що підтверджує статті, подані у звітності
1.6 Розкриття іншої інформації

Загальна інформація про підприємство

1. Ідентифікаційний код 33295475
2. Повне найменування україн-
ською мовою

Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Місто»

3. Місцезнаходження (адреса) м. Вінниця, вул. Хлібна, 25 
   поштовий індекс 21050
   телефон (0432) 508-108
   факс (0432) 508-109
   e-mail info@ic-misto.com.ua
4. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

5. Банківські реквізити р/р 26500055300151 в ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО 302689

6. Участь в об’єднанні фінансових 
установ (назва об’єднання) -

7. Назва посади, П.І.Б. керівника Голова Правління Поплавський Олексій Олек-
сійович

8. П.І.Б. головного бухгалтера Басько Тетяна Павлівна
9. Кількість штатних працівників 22
10. Кількість агентів-юридичних 
осіб 17

11. Кількість агентів-фізичних осіб 7
12. Кількість працівників 28

1.2 Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності Публічне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Місто» за рік, що закінчився 31.12.2015 р., є бухгалтерські 
політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу пере-
ходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо 
стандартів та інтерпретацій, які, як очікувалось, набрали чинності, і політик, які, як 
очікувалось, були прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого 
повного пакету фінансової звітності за МСФЗ, а також обмеження застосування 
МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів 
згідно МСФЗ 1.

Фінансова звітність ПАТ «СК «Місто» підготовлена та складена методом 
трансформації, який передбачає аналіз кожної статті фінансової звітності на 
предмет відповідності її оцінки, визнання та класифікації МСФЗ i побудована 
на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до 
прийнятих на даний час бухгалтерських стандартів, обраної та впровадженої 
облікової політики підприємства, діючих МСФЗ та охоплює період з 01.01.2015 
року по 31.12.2015 року. 

При підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Компанія 
використовувала МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Цей стандарт визначає 
основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення 
їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб´єкта господарювання за попередні 
періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб´єктів господарювання. Він 
установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо 
її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту, а також Порядком складання 
звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 №39, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 та відповідно до норм 
діючого законодавства, зокрема Закону України «Про страхування», Правил 
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 № 3104, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299

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.

Безперервність діяльності.
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно основі принципу 

безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення 
зобов´язань у ході звичайної господарської діяльності. Продовження і майбутня 
діяльність підприємства, в значній мірі залежить від поточної та майбутньої 
економічної ситуації в Україні. Фінансова звітність не включає будь-які коригування 
у разі з неможливістю продовжувати свою діяльність у доступному для огляду 
майбутньому. 

Принцип нарахування.
Справжня фінансова звітність була підготовлена відповідно основі принципу 

нарахування. Результати операцій та інших подій визнаються по факту їх 
здійснення, а не в момент отримання або здійснення платежів коштами, 
відображаються в облікових записах і в фінансовій звітності періодів, яким вони 
відповідають.

1.3 Суттєві положення облікової політики
Основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх 

періодів при підготовці фінансової звітності та підготовці початкового звіту про 
фінансове становище на 1 січня 2012 року в цілях переходу на МСФЗ.

Основні засоби
Визнання та оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється 

у відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби». 

Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очікуваний термін його 
корисного використання (експлуатації), установлений згідно законодавства, 
більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна 
оцінка якого дорівнює або перевищує 2 500 грн.

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні 
класи (групи):

земельні ділянки;
будівлі, споруди і передавальні пристрої;
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
транспорті засоби;
інструменти, прилади, інвентар (меблі);
інші основні засоби;
інші необоротні матеріальні активи.
Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, 

пов’язані з об’єктом, надійдуть в компанію, і собівартість об’єкта може бути 
достовірно оцінена.

Методи оцінки основних засобів.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за 

собівартістю, що включає:
ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); 
будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; 
попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення 

території, зобов’язання за якими компанія на себе бере.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка 

накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням 

прямолінійного методу. 
Нематеріальні активи
Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 “Нематеріальні 

активи” за первісною вартістю.
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції 

та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені 
від компанії або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав 
(незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи 
визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, 
що відносяться до активу, надходитимуть компанії та собівартість активу можна 
достовірно оцінити.

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за 
собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із 
застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод 
амортизації переглядаються один раз на рік.

Запаси
Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у 

відповідності до вимог МСБО 2 «Запаси». Згідно облікової політики придбані 
запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Фінансові активи
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових 

інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 32 «Фінансові 
інструменти: подання інформації», 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Фінансові активи Компанії класифікуються за наступними видами: 
1. грошові кошти, фінансові інвестиції 
2. дебіторська заборгованість за розрахунками
3. фінансові позики 
4. інша дебіторська заборгованість. 
Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю яка складається на 

момент визнання такого активу. 
Початкове визнання і оцінка
Товариство класифікує свої вкладення в пайові і боргові цінні папери як: 

фінансові активи за справедливих вартостей з відображенням переоцінки в 
прибутку чи збитках, утримувані до погашення інвестиції, доступні для продажу 
фінансові активи, позики та дебіторська заборгованість. Класифікація залежить 
від цілей, для яких були придбані фінансові активи. Керівництво приймає рішення 
щодо класифікації при початковому визнанні і перевіряє, наскільки класифікація 
відповідає дійсності на кожну звітну дату. 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та іншу дебіторську 
заборгованість, інші суми до отримання, фінансові інструменти, що котуються.

Фінансові активи спочатку визначаються за справедливою вартістю, 
збільшеною в разі інвестицій, які не переоцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, на безпосередньо пов´язані з ними витрати по угоді.

Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх класифікації: 
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки в 

прибутку чи збитках
Ця категорія фінансових інструментів включає в себе такі види інструментів: 

фінансові активи, призначені для торгівлі і фінансові активи, що після первинного 
визнання оцінюються по справедливій вартості з відображенням переоцінки в 
прибутку чи збитках. Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі, 
якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому.

Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, 
а зміни справедливої вартості визначаються в складі доходів від фінансування чи 
витрат з фінансування в звіті про сукупний дохід.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається 

тільки коли компанія стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати 
на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою 
вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) 
компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з 
урахуванням збитків від зменшення корисності. 
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Станом на кожну звітну дату компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення 
того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість 
дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення 
з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді 
величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може 
бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення 
корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. 
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує 
суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності 
на дату сторнування. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості 
визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо 
дебіторської заборгованості компанії.

Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія становиться 

стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за 
справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до 
цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці 
кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення 
того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При 
наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності 
інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця 
між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених 
майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 
відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними 
до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх 
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця 
різниця визнається витратами звітного періоду. 

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанії формуються як сума поточних 

податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами 
податкового законодавства.

Визнання, оцінка, представлення та розкриття податку на прибуток 
здійснюється у відповідності до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».

Податкові активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний 
період оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових 
органів або до сплати податковим органам.

Розрахунок зобов’язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно 
до вимог Податкового кодексу України

Забезпечення
Забезпечення визнаються компанією, якщо компанія має теперішню 

заборгованість внаслідок минулої події; 
ймовірно, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття ресурсів, 

які втілюють в собі економічні вигоди;
суму заборгованості можна достовірно оцінити.
Визнане забезпечення оцінюється за сумою, яка є найкращою оцінкою видатків, 

необхідних для погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду. 
Договори страхування і перестрахування
Договори страхування і перестрахування
(а) Класифікація договорів страхування
Договір страхування, підписаний страховиком, класифікується як договір 

страхування, тільки якщо відповідно до нього передається істотний страховий 
ризик від страхувальника страховикові. 

Основою класифікації договорів страхування для цілей бухгалтерського обліку 
служить сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого 
ризику, а саме:

- Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного тран-
спорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та 
багажу (вантажобагажу). 

- Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 
- Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відпові-

дальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника). 

- Страхування фінансових ризиків. 
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного). 
- Страхування від нещасних випадків. .
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). 
- Страхування медичних витрат. 
- Страхування на випадок хвороби. 
- Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника). 
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в устано-

вах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). 

- . Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, діяльність яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 
- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 

на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 
(б) Страхові відшкодування
Страховими відшкодуваннями, понесеними у страховій діяльності, є страхові 

відшкодування, що відносяться до звітного періоду, і складаються з виплат, 
сплачених у фінансовому році, відповідних видатків з врегулювання збитків 
(витрати з врегулювання збитку), а також змін у резервах збитків. Оплачені претензії 
скорочуються на суму збитків, що відшкодовуються шляхом перестрахування або 
суброгації.

Страхові резерви
Облік страхових резервів вести відповідно до вимог Закону України «Про 

страхування» №85196-ВР від 07.03.96 р. із змінами та доповненнями, Правил 
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, 

іншими ніж страхування життя «, затвердженого Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.2004 р з 
змінами та доповненнями.

Компанія створює страхові резерви, щоб відобразити оцінку зобов´язань, що 
виникли за договорами страхування. Компанія формує наступні технічні резерви:

•	 Резерв незароблених премій;
•	 Резерв заявлених, але не виплачених збитків;
Частка перестраховиків у технічних резервах розкривається в Звіті про 

фінансовий стан в активах.
Резерви незароблених премій.
Резерв незароблених премій відображає частину підписаних премій, 

яка відноситься до періоду ризику, наступного за звітним періодом. Резерв 
незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій 
формуються на кінець звітного періоду за методом «Pro rata temporis» виходячи з 
кількості днів у році, рівного 365 дням, і періоду дії кожного конкретного договору, з 
застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,8.

Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які 
включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну 
дату, відображається за кредитом субрахунку 491 «Резерви незароблених премій» 
і дебетом субрахунку 495 «Результат зміни резервів незароблених премій». 

Зобов´язання по страхуванню
Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку, 

з урахуванням обставин вимоги, наявної інформації, а також історичних фактів 
про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються та 
оновлюються, коли з´являється нова інформація. Резерви формуються на підставі 
інформації, наявної в даний момент. 

Концентрації страхового ризику
У сукупності прийнятих страхових ризиків можуть виникати концентрації 

ризику, коли конкретну подію або ряд подій можуть зробити значний вплив на 
зобов´язання. Такі концентрації можуть виникати з одного договору страхування 
або із невеликої кількості пов´язаних договорів і ставитися до обставин, в 
результаті яких можуть виникнути істотні зобов´язання.

Керівництво Товариства допускає можливість концентрації страхового 
ризику. Концентрація страхового ризику формується під впливом різних збігів і 
повторюваних подій і спостерігається, головним чином, при страхуванні приватних 
осіб. Наприклад, це можливо, якщо при страхуванні від нещасних випадків 
страховий випадок виникає одночасно з кількома особами, що уклали договір 
страхування з Товариством, або якщо при страхуванні майна щільно населений 
регіон піддається впливу одного і того ж зовнішнього фактора.

Крім цього, концентрація ризику можлива в організації або економічній зоні 
внаслідок прийняття у страхування множинних ризиків. Обов´язковою умовою 
при страхуванні множинних ризиків є аналіз фінансового стану та продуктивності 
організації, оцінка теперішніх та прогнозованих фінансових зобов´язань, а також 
оцінка інших зобов´язань, які підприємство в змозі покрити. Товариство розробляє 
план дій, яким вона може керуватися при виникненні страхового випадку. При 
оцінці фінансових ризиків розглядаються тенденції економічного зростання та 
фактори, що впливають на розвиток економічної зони. 

Перестрахування
В ході свого бізнесу Товариство передає ризики в перестрахування з метою 

обмеження потенційного нетто збитку за допомогою диверсифікації своїх 
ризиків. Активи, зобов´язання та доходи і витрати, що виникають від переданих 
у перестрахування договорів страхування, представлені окремо від пов´язаних 
активів, зобов´язань, доходів і витрат від пов´язаних договорів страхування, 
оскільки договори перестрахування не звільняють Товариство від виконання своїх 
прямих зобов´язань перед утримувачами полісів.

Перестрахувальні премії по переданому перестрахуванню визнаються як 
витрати на основі відповідності визнання премій по пов´язаним договорами 
страхування. В ході звичайного страхового бізнесу, перестрахувальні 
премії відображаються як витрати того періоду, протягом якого надається 
перестрахувальне покриття на основі очікуваного характеру перестрахованих 
ризиків. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премії включається в 
активи за договорами перестрахування.

Суми, визнані як активи за договорами перестрахування, вимірюються 
на основі, яка відповідає вимірюванню резервів, створених за договорами 
страхування.

Активи за договорами перестрахування включають суми, які підлягають 
поверненню від перестрахувальних компаній у відношенні виплачених страхових 
відшкодувань. Вони класифікуються як дебіторська заборгованість і включаються 
в рамках дебіторської заборгованості по страхуванню та іншої дебіторської 
заборгованості в Звіті про фінансовий стан (Баланс).

Товариство перестраховує частину своїх ризиків, щоб контролювати свою 
схильність до збитків і захистити ресурси.

Страхові премії
Валові премії підписані складаються з усіх сум премій за страховими 

контрактами та є мірою продажів. Валові премії, підписані за страховими 
контрактами, включають валову суму до сплати власником страхового полісу 
за контрактом, а також премії за весь період ризику, покритого контрактом, який 
укладений протягом облікового періоду, незалежно від того, чи підлягають вони 
сплаті у повному обсязі в цьому обліковому періоді. Валові премії підписані 
визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває 
чинності. Премії за страховими контрактами визнаються у складі доходу протягом 
строку дії контракту пропорційно сумі забезпеченого страхового покриття. Частка 
премій, підписаних за чинними контрактами, яка відноситься до ризику, що не 
сплинув станом на кінець звітного періоду, відноситься на майбутні періоди та 
обліковується як резерв незароблених премій. 

Премії, передані у перестрахування включають усі премії, які сплачені 
або підлягають сплаті за договорами вихідного перестрахування, укладеними 
компанією. Премії, передані у перестрахування, та частка перестраховиків 
у страхових резервах визнаються та у подальшому оцінюються узгоджено із 
сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами, відповідно до 
умов кожного договору перестрахування. Премії до сплати за короткостроковими 
страховими контрактами обліковуються як премії перестрахування, передані 
на дату виникнення відповідальності з перестрахування, і включають загальну 
суму премій до сплати за весь період покриття, забезпеченого договором 
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перестрахування, який набув чинності в обліковому періоді. Премії, передані у 
перестрахування, визнаються у складі витрат пропорційно тому, як скорочується 
період перестрахованих ризиків.

1.4 Істотні облікові судження,оцінні значення і допущення
Облікові судження та оцінки 
Фінансова звітність підготовлена відповідно до оцінок і припущень, які 

впливають на застосування принципів бухгалтерського обліку і відповідні 
суми доходів і витрат, активів і зобов´язань, і розкриття інформації про умовні 
зобов´язання. Оцінки і припущення ґрунтуються на основі принципу історичної 
вартості, за винятком будівель, основних засобів та інвестиційної власності, які 
відображені за історичною первісною вартістю.

Оцінки і допущення переглядаються на постійній основі. Зміни в попередніх 
оцінках визнаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо оцінка 
впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо 
зміна впливає на сьогодення, а також майбутні періоди.

Функціональна валюта та валюта подання 
Функціональною валютою є українська гривня («грн»). Угоди в валютах, 

відмінних від функціональної валюти вважаються операціями з іноземною 
валютою відповідно до МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Стандарти та інтерпретації
З 1 січня 2015 року Товариство застосувало всі нові та переглянуті Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФЗ), які мають відношення до її діяльності. 
1.5 Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи 31.12.2015 31.12.2014

Первісна вартість на початок року 302,2 302,2
Придбання нематеріальних активів - -
Накопичена амортизація нематеріальних активів 94,9 64,8
Балансова вартість нематеріальних активів 207,3 237,4

До складу нематеріальних активів ПАТ віднесено ліцензії на право здійснення 
страхової діяльності та комп’ютерні програми. 

Основні засоби
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2015 року та станом на 

31.12.2015 року (тис. грн.) представлена наступним чином:
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інструмен-
ти при-
лади та 
інвентар

Інші нео-
боротні 

матеріаль-
ні активи

Разом

На 01.01.2015 79,3 71,5 23,7 174,5
Введення в експлуа-
тацію 38,3 11,7 3,1 53,1

На 31.12.2015 117,6 83,2 26,8 227,6

Накопичений знос основних засобів станом на 01.01.2015 року, та станом на 
31.12.2015 року (тис. грн.) представлено наступним чином:

Накопичений знос
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інстру-
менти 

прилади 
та інвен-

тар

Інші нео-
боротні 
матері-
альні 

активи

Разом

На 01.01.2015 35,2 38,9 23,7 97,8
Нарахування зносу 26,1 17,1 3,1 46,3
На 31.12.2015 61,3 56,0 26,8 144,1

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 01.01.2015 року та 
станом на 31.12.2015 року (тис. грн.) представлена наступним чином:

Залишкова вартість
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інстру-
менти 

прилади 
та інвен-

тар

Інші нео-
боротні 
матері-
альні 

активи

Разом

На 01.01.2015 44,1 32,6 76,7
На 31.12.2015 56,3 27,2 83,5

Довгострокові фінансові інвестиції.
Найбільшу питому вагу в складі необоротних активів Товариства склали 

довгострокові фінансові інвестиції в дочірнє підприємство ТОВ «ПОДІЛЛЯ-
АСИСТАНС» - 13 680 тис. грн., які обліковуються за методом участі в капіталі. 
Справедлива вартість даних інвестицій станом на 31.12.2015 року зменши-
лась на 125,8 тис  в зв’язку із зменшенням вартості чистих активів дочірнього 
підприємства.

ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
Запаси Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за 

даними обліку та звітності станом на 01.01.2015 та на 31.12.2015 складає 1 тис грн.
Фінансові активи 

Фінансові активи Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Дебіторська заборгованість за продукцію, то-
вари, роботи, послуги 1125 503,9 106,8

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 310,7 74,6
Поточні фінансові інвестиції 1160 620,9 279,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1165 2 303,6 1 685,2
Частка перестраховика в страхових резервах 
в.т.ч.     (резерв незароблених премій) 1180 119,0 247,3

Витрати майбутніх періодів 1170 1,9 0,9
Всього: 3 860,0 2 394,7

Поточні фінансові інвестиції Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Акції ПАТ «Завод Радар» код 23027906 ISIN 
UA4000177448 1160 88,7 0,0

Акції ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» 35918704 1160 118,6 118,6
Акції ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА» 37500377 1160 118,6 118,6
Акції ПАТ «ЗНВКІФ»Юніон Капітал» 36137530 1160 118,7 118,7
Акції ПАТ «ІІК «Будфінконсалтинг» 1160 438,7 0,0
Інвест.сертифікати іменні прості ТОВ КУА 
«Кредитпромкапітал» 33831868 1160 92,5 92,5

Усього поточні фінансові інвестиції 1160 975,8 448,4
Резерв сумнівних боргів 1160 (354,9) (168,5)
Усього поточні фінансові інвестиції за справед-
ливою вартістю 1160 620,9 279,9

Облік поточних фінансових інвестицій ведеться по історичній вартості 
(собівартості) без врахування переоцінки вартості акцій до їх справедливої 
вартості. Товариством станом на 31.12.2015р. визнано резерв на знецінення 
вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 354,9  тис. грн.,чиста вартість 
фінансових інвестицій станом на 31.12.2015р. складає 620,9  тис. грн.

Поточна торговельна та інша дебіторська 
заборгованість

Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Дебіторська заборгованість 517,1 106,8
Резерв по сумнівних боргах -13,2
Дебіторська заборгованість, нетто 1125 503,9 106,8
Витрати майбутніх періодів 1170 1,9 0,9
Інша дебіторська заборгованість 1155 310,7 74,6
Всього: 816,5 182,3 

Залишки поточної дебіторської заборгованості на кінець року в балансі 
відображені за їх справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівної 
заборгованості. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості визнається за 
наявності об´єктивного свідчення того, що Товариство не зможе отримати всі суми 
заборгованості у встановлені договорами терміни.

Грошові кошти Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Депозити 1167 1605,0 1 178,3
Грошові кошти в банку 1167
в т.ч.
в національній валюті 1167 651,7 433,4
в іноземній валюті 1167
Каса 1166 0,3 21,1
Грошові кошти в дорозі 46,6 52,4
Нарахований резерв -230,0
Всього: 1165 2 303,6 1 685,2

Грошові кошти в банку 31.12.2015
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 249,3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» 206,5
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк» 109,7
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» 49,3
Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК» 36,7
Публічне акціонерне товариство «Укрінбанк» 0,2
Всього: 651,7

Депозити 31.12.2015
Публічне акціонерне товариство «АРТЕМ-БАНК» 350,0
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» 350,0
Публічне акціонерне товариство «Укрінбанк» 230,0
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк Україна» 300,0
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 200,0
Акціонерне товариство «Укрексімбанк» 300,0
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк» 105,0
Нарахований резерв: Публічне акціонерне товариство «Укрінбанк» -230,0
Всього депозитів: 1835,0

1605,0

Частка перестраховика в страхових резервах
 ( резерв незароблених премій)

Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ 39,1 30,0

Страхування відповідальності перед третіми 
особами (крім цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідаль-
ності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)

156,3 22,9

Страхування майна (крім залізничного, наземно-
го, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспор-
ту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

37,9 27,6

Страхування наземного транспорту (крім заліз-
ничного) 14,0 26,4

Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 12,1

Всього: 1180 247,3 119,0

Станом на 31.12.2015 р. резерви незароблених премій та частки 
перестраховиків у резервах незароблених премій, визначені згідно ст.31 Закону 
України “Про страхування”, сформовано повністю.

Формування резерву незароблених премій здійснюється методом 1/365, що 
відповідає вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, 

умовних зобов’язань і умовних активів здійснюються відповідно до вимог 
МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Виплати 
працівникам».
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Товариством станом на 31.12.2015 року нараховано резерв 
невикористаних відпусток на суму 90 тис грн.

Страхові резерви
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен 

на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, 
використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за 
страховими контрактами.

Страхові резерви Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я) 985,5 837,5

Страхування наземного транспорту (крім заліз-
ничного) 425,4 213,4

Страхування медичних витрат 325,2 210,9
Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті 53,1 39,3

Страхування від нещасних випадків 74,7 71,6
Страхування на випадок хвороби 12,9 13,9
Страхування відповідальності перед третіми 
особами (крім цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідаль-
ності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)

46,0 188,5

Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ 61,2 66,7

Страхування майна (крім залізничного, наземно-
го, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспор-
ту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

51,4 64,3

Страхування фінансових ризиків 0,5 0,8
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування предмета іпотеки від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового знищення або 
пошкодження

23,4 13,9

Страхування небезпечних вантажів 0,8 0,4
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 13,7

Страхування небезпечних об’єктів 2,2 3,5
Всього: 2 076,0 1 724,7

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансові зобов’язання Станом на 
31.12.2015

Станом на 
31.12.2014

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 1615 202,7 -

Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками з бюджетом 1620 431,2 47,6

Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками з зі страхування 1625 23,1 15,8

Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками з оплати праці 1630 40,1 31,1

Поточна кредиторська заборгованість за страхо-
вою діяльністю 1650 146,7 79,6

Всього: 1695 843,8 174,1

По термінах фінансові зобов’язання класифікуються як короткострокові.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Облік доходів та витрат здійснюється згідно принципів нарахування та 

відповідності згідно вимог МСФЗ.
Доходи та витрати Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Місто» в порівняльних показниках складають:

Фінансовий результат Код 
рядка 2015 2014

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010 11 699,2 8 722,9
Премії підписані, валова сума 2011 13 236,1 10 413,8
Премії, передані в перестрахування 2012 (1 148,1) (1 521,9)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (260,5) (193,1)
Зміна частки перестраховиків у резерві незаро-
блених премій 2014 (128,3) 24,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, ро-
біт, послуг) 2050 (124,4) (49,8)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (6 976,5) (5 620,9)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2111 (90,8) (53,9)
Інші операційні доходи 2120 241,3
Адміністративні витрати 2130 (2 760) (2 008,3)
Витрати на збут 2150 (999,9) (665,8)
Інші операційні витрати 2180 (442,7) (211,1)
Інші фінансові доходи 2220 220,4 174,8
Інші доходи 2240 1
Інші витрати 2270 (13) (31,3)
Втрати від участі в капіталі 2255 (125,8)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 2300 422,4 336,1
Чистий прибуток 2350 205,4 32,2

Сукупний дохід Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 
складає:

за 2015 р. – 205,4  тис. грн., за 2014 р. – 32,2 тис. грн.

Чисті зароблені страхові премії Код 
рядка 2015 2014

Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я) 8 967,8 6 612,5

Страхування наземного транспорту (крім заліз-
ничного) 987,0 601,3

Страхування медичних витрат 665,1 571,6
Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті 287,9 191,8

Страхування від нещасних випадків 249,9 201,0
Страхування на випадок хвороби 204,9 181,9
Страхування відповідальності перед третіми 
особами (крім цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідаль-
ності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)

85,8 103,3

Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ 68,0 85,0

Страхування майна (крім залізничного, наземно-
го, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспор-
ту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

51,5 87,7

Страхування фінансових ризиків 38,8 41,4
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 0,1
Страхування предмета іпотеки від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового знищення або 
пошкодження

38,3 6,9

Страхування небезпечних вантажів 35,7 27,1
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 9,3

Страхування небезпечних об’єктів 9,2 11,3
Всього: 2000 11 699,2 8 722,9

Премії, передані в перестрахування Код 
рядка 2015 2014

Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ 60,3 86,1

Страхування відповідальності перед третіми осо-
бами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності влас-
ників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відпо-
відальність перевізника)

142,5 438,9

Страхування майна (крім залізничного, наземно-
го, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), 
вантажів та багажу (вантажобагажу)

54,7 84,9

Страхування наземного транспорту (крім заліз-
ничного) 89,0 74,3

Страхування фінансових ризиків 707,8 837,7
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 93,8

Всього: 2000 1 148,1 1 521,9

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

Код 
рядка 2015 2014

Послуги сторонніх організацій 2050 124,4 49,8
Всього: 124,4 49,8

Чисті понесені збитки за 
страховими виплатами

Код 
рядка 2015 2014

Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я) 6 317,2 5 260,5

Страхування наземного транспорту (крім заліз-
ничного) 241,6 231,8

Страхування медичних витрат 228,1 24,6
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 128,0

Страхування відповідальності перед третіми осо-
бами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності влас-
ників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відпо-
відальність перевізника)

41,8

Страхування від нещасних випадків 8,5 31,3
Страхування на випадок хвороби 9,9 14,0
Страхування майна (крім залізничного, наземно-
го, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), 
вантажів та багажу (вантажобагажу)

1,4 35,9

Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті 22,8

Всього: 2070 6 976,5 5 620,9

Інші операційні витрати Код 
рядка 2015 2014

Частки страхових відшкодувань, компенсовані 
перестраховиками 128,6 51,3

Дохід від надання послуг для інших страховиків 
(сума агентських винагород) 76,1 53,5

Регреси (суми, що отримуються в результаті пе-
реданого страхувальником права вимоги до осо-
би, відповідальної за заподіяні збитки)

35,1

Дохід від списання кредиторської заборгованості 1,4 4,0
Утримані витрати на ведення справи 0,1
Інші витрати 1,9
Всього: 2120 241,3 110,7
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Адміністративні витрати Код 
рядка 2015 2014

Витрати на утримання персоналу 1 897,3 1 544,3
Амортизація 46,3 31,0
Послуги сторонніх організацій 750,7 374,1
Витрати на розрахунково-касове обслуговування 20,5 10,3
Інші витрати 45,2 48,6
Всього: 2130 2 760,0 2 008,3

Витрати на збут Код 
рядка 2015 2014

Послуги агентів 817,8 620,6
Рекламні послуги 129,1 33,0
Інші витрати 53,0 12,2
Всього: 2150 999,9 665,8

Інші операційні витрати Код 
рядка 2015 2014

Знецінення дебіторської заборгованості 439,4 194,9
Курсові різниці 3,3
Штрафи і пені 3,6
Інші операційні витрати 12,6
Всього: 2180 442,7 211,1

Інші фінансові доходи Код 
рядка 2015 2014

Відсотки отримані 220,4 174,8
Всього: 2220 220,4 174,8

Витрати (дохід) з податку на прибуток Код 
рядка 2015 2014

Відстроченні податкові зобов’язання 255,0
Нарахований податок на прибуток 167,4 336,1
Всього: 2300 422,4 336,1

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року складає 14 696,7 тис. грн.
 Структура власного капіталу Товариства в динаміці має наступний вигляд:

 тис. грн.

Складові власного капіталу На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р.
Статутний капітал 14 000 14 000
Резервний капітал 6,7 8,7
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 484,6 688,0

Вилучений капітал
Усього 14 491,3 14 696,7

1.6 Розкриття іншої інформації
Вартість чистих активів Товариства.
Визначення вартості чистих активів Товариства проводиться за формулою:
Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх 

періодів) - (Довгострокові зобов´язання + Поточні зобов´язання + Забезпечення 
наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).

Чисті активи Товариства на 31.12.2015 року згідно з вищезазначеною 
формулою складають 14696,7 тис грн.                                                                            

тис. грн.

Показник на 01.01.2015 р. на 31.12.2015 р.
Розрахункова вартість чистих активів 14 491,3 14 696,7
Статутний капітал 14 000 14 000

Виходячи із проведеного розрахунку, станом на 31.12.2015 року чисті активи 
перевищують Статутний капітал Товариства на 696,7 тис. грн., що відповідає 
вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України.

Операції з пов´язаними особами
У звітному 2015 році обсяг операцій з надання послуг страхування пов’язаним 

особам в загальній сумі склав – 2577 тис. грн. Товариством в 2015 році здійснено 
виплат пов’язаним особам на суму 392 тис. грн., отримано послуг від пов’язаних 
осіб на суму -  71 тис. грн

Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому 

зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також 
через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, 
за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у 
разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на 
оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство 
змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність 
може вплинути на вартість активів, втрати та резерви під знецінення, а також 
на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило 
усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом останніх трьох років

Події після звітної дати
Товариство коригує фінансову звітність , якщо події після звітної дати 

вимагають коригування суми відповідно до подій та обставини, що склалися після 
дати балансу, а також оцінки і судження управління, які приймаються в умовах 
невизначеності та неповноти інформації на звітну дату.

Якщо події, що відбулися після звітної дати істотні, не розкриття інформації 
про них може вплинути на економічні рішення користувачів, які зроблені на основі 
цієї фінансової звітності. Відповідно, Товариство розкриває характер таких заходів 
і оцінки їх фінансового впливу або неможливість такої оцінки для кожної суттєвої 
категорії не коригуючих подій, що відбулися після звітного періоду.

Голова Правління                                                Поплавський О.О.

Головний бухгалтер    Басько Т.П.

ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»
LLC «Audit Firm « Finаnсе Law Audit Group»

код за ЄДРПОУ 37922424
СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ №4493 від 22.12.2011р. СВІДОЦТВО НКЦПФР ПРО ВНЕСЕННЯ 
ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ серії АВ №000053 від 21.02.2012р. СВІДОЦТВО НАЦКОМФІНПОСЛУГ 

ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, НА ПРАВО 
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, серії №80 від 18.02.2015р.

  03142 , Україна, м. Київ, вул. Доброхотова , буд.7к.10; 
факс:(0432)509-623; 067-433-21-48;

E- mail: af_flag@ukr.net; af_flag@mail.com; http://af-flag.biz.ua

А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К    ( З В І Т )

за результатами аудиту річної фінансової звітності 
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 

станом на 31.12.2015 року

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Керівництву, Правлінню та Наглядовій Раді Публічного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

1. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ

Повна назва Публічне акціонерне товариство «Страхова ком-
панія «Місто»

Код за ЄДРПОУ 33295475

Місцезнаходження 21050. Вінницька область, місто Вінниця, 
вулиця Хлібна,буд.25

Дата державної реєстрації 
(витяг з Державного реєстру)

Зареєстровано 08 серпня 2008року Виконавчим 
комітетом Вінницької міської ради (Свідоцтво се-
рії АА №898022,№ запису в ЄДР 1068 145 0000 
023119) В звітному періоді змін до установчих до-
кументів не вносилося.

Основні види діяльності від-
повідно до установчих доку-
ментів

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 
22.02.2005р. серія СТ №392. 65.12 інші види стра-
хування, крім страхування життя

Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій:

Реєстраційний номер 374/1/08, дата реєстрації ви-
пуску акцій 19 вересня 2008 року

Номери, серії, дати видачі, 
термін дії ліцензій та/або до-
зволу на здійснення діяль-
ності

ПАТ «Страхова компанія «Місто» здійснює свою 
діяльність на підставі отриманих ліцензій, виданих 
Державною комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України:
Добровільне страхування:
Страхування майна (крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського вну-
трішнього та інших видів водного транспорту), ван-
тажів та багажу (вантажобагажу). Ліцензія серія АВ
 № 584170 від 25.05.2011 р.
Страхування від вогневих ризиків та ризиків сти-
хійних явищ. Ліцензія серія АВ № 584171 від 
25.05.2011 р.
Страхування відповідальності перед третіми осо-
бами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власни-
ків водного транспорту (включаючи відповідаль-
ність перевізника). Ліцензія серія АВ № 584172 від 
25.05.2011 р.
Страхування фінансових ризиків. Ліцензія серія 
АВ № 584173 від 25.05.2011 р.
Страхування наземного транспорту (крім залізнич-
ного). Ліцензія серія АВ № 584174 від 25.05.2011 р.
Страхування від нещасних випадків. Ліцензія серія 
АВ № 584175 від 25.05.2011 р.
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 
Ліцензія серія АВ № 584176 від 25.05.2011 р.
Медичне страхування (безперервне страхуван-
ня здоров’я). Ліцензія серія АВ № 584179 від 
2.05.2011 р.
Страхування медичних витрат. Ліцензія серія АВ
 № 584180 від 25.05.2011 р.
Страхування на випадок хвороби. Ліцензія серія 
АЕ № 198792 від 14.06.2013 р.
Страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи відповідаль-
ність перевізника). Ліцензія серія АЕ №198507 від 
29.01.2013 р.
Обов’язкове страхування:
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). Ліцензія серія АВ № 
584177 від 25.05.2011 р.
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподі-
яно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська діяльність яких 
може призвести до аварій екологічного та санітар-
но-епідеміологічного характеру. Ліцензія серія АВ 
№ 584178 від 25.05.2011 р.
Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті. Ліцензія АЕ № 198508 від 10.01.2013 р.
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Страхування відповідальності суб’єктів переве-
зення небезпечних вантажів на випадок настання 
негативних наслідків при перевезенні небезпечних 
вантажів. 
Ліцензія АЕ № 198791 від 14.06.2013 р.
Страхування предмета іпотеки від ризиків випад-
кового знищення, випадкового пошкодження або 
псування Ліцензія АЕ № 284494 від 29.04.2014 р.

Назва посади, П.І.Б. керів-
ника

Голова Правління Поплавський Олексій Олексійо-
вич

 П.І.Б. головного бухгалтера Басько Тетяна Павлівна
Кількість штатних працівників 22
Кількість агентів-юридичних 
осіб 17

Кількість агентів-фізичних 
осіб 7

 Кількість працівників 28

2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-
торська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»

Скорочена назва ТОВ «АФ «Ф.Л.А.Г.»
Ідентифікаційний код юри-
дичної особи 37922424

Юридична адреса 03142, м.Київ, вул. Доброхотова будинок 7 к.10
Номер, дата видачі свідоцтва 
про внесення до Реєстру 
суб’єктів, які можуть здійсню-
вати Аудиторську діяльність
Рішення АПУ про внесення 
до Переліку аудиторських 
фірм, які відповідають кри-
теріям для проведення 
обов’язкового аудиту

№4493 видане Аудиторською палатою України 
22.12.2011 року (АПУ рішенням №244/4 від 22 
грудня 2011року). 

№ 281/3 від 31.10.2013

Номер, дата видачі свідоцтва 
про внесення до Реєстру ауди-
торів, які можуть проводити ау-
диторські перевірки фінансових 
установ, що здійснюють діяль-
ність на ринку цінних паперів

серії АВ №000053, видане рішенням НКЦПФР від 
21.02.2012року №307, строк дії до 22.12.2016 року, 
реєстраційний №53.

Рішення АПУ про видачу сві-
доцтва про відповідність сис-
темі контролю якості

№273/4 від 04.07.2013 р.

Номер, дата видачі свідоцтва 
про внесення до Реєстру ау-
диторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінан-
сових установ.

 реєстраційний №0148, видане відповідно до роз-
порядження Нацкомфінпослуг від 18.02.2015року 
№80, строк дії до 22.12.2016 року.

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА АУДИТ ТА ОПИС 
ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Дата та номер договору на проведення аудиту: № 19/01/16А від 
19.01.2016р. 

Дата початку перевірки:   19.01.2016 р.  
Дата закінчення перевірки:  29.02.2016 р.
3.2. Перелік перевіреної фінансової інформації: аудитором проводилась 

вибіркова перевірка фінансової звітності Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» за 2015 рік за МСФЗ, яка складає повний пакет 
звітності та включає:

- баланс ( звіт про фінансовий стан)(форма№1);
- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2);
- звіт про рух грошових коштів(форма №3);
- звіт про власний капітал (форма №4);
і відповідні примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад сут-

тєвих облікових політик та інші пояснення за 2015 рік (в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)

Для здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності, аудито-
ром використані наступні документи: головна книга та оборотно-сальдові 
відомості за 2015 та 2014 роки, Статутні документи, Наказ про облікову по-
літику, та вибірково інші первинні документи і облікові регістри ПАТ «Страхова 
компанія «Місто».

Аудиторська перевірка здійснювалась відповідно до вимог МСА № 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 
706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» та ін. 

Аудиторський висновок складено у відповідності до «Положенням про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 
зі змінами від 01.09.2015 № 1348, та рішення від 20.01.2015 року №31, яким 
передбачено, що Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), який 
подається до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), складається відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг.

Ми провели аудиторську перевірку 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) видання 2014 року, які рішенням АПУ від 29.12.2015р. № 320/1 
затвердженні для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 лютого 
2016 року в якості національних стандартів аудиту. 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, 
а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

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 до-
речність та достовірність інформації, що використовується нами як аудитор-
ські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської 
думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами 
в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі 
аудиту. 

У своїй роботі аудитор використовував 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 консолідованій 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 бухгал-
терського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

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.

При підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення від-
повідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Компанія ви-
користовувала 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Цей стандарт визначає основи 
подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої 
зіставності з фінансовою звітністю суб›єкта господарювання за попередні 
періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб›єктів господарювання. Він 
установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо 
її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту, а також Порядком складання 
звітних даних страховиків,затвердженим розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 №39, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 та відповідно до норм 
діючого законодавства, зокрема Закону України «Про страхування», Правил 
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 № 3104, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299

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.

3.3.Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання, 

трансформацію та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлін-
ського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутріш-
нього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових 
звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, 
які відповідають обставинам.

3.4.Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітнос-

ті на основі результатів проведеної нами аудиторської перевірки. 
Аудиторський висновок, який подається до Національної Комісії, що здій-

снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за наслідками 
проведення аудиту Звіту за рік що закінчився 31.12.2015 року, повинен бути 
складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості 
Національних стандартів аудиту в Україні Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також відповідного планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить сут-
тєвих викривлень. Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї 
фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір про-
цедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта госпо-
дарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та 
загального подання фінансової звітності.

Аудитори вважають, що отримано достатні і прийнятні аудиторські докази 
для висловлення власної аудиторської думки.

3.5.Масштаб проведення аудиту. 
Ми вибірково перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, 

який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки були про-
аналізовані бухгалтерські принципи обліку, які використовувалися товариством, 
розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу i звітність в цілому. 
Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних для скла-
дання висновку.

3.6.Висловлення думки щодо активів та зобов’язань Товариства.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015року, затверджена 

для випуску 24 лютого 2016року і підписана управлінським персоналом в особі 
голови правління та головного бухгалтера.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів 
при підготовці фінансової звітності по МСФЗ.

Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 “Нематеріальні 
активи” за первісною вартістю. До складу нематеріальних активів ПАТ віднесено 
ліцензії на право здійснення страхової діяльності та комп’ютерні програми. 
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Визнання та оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійсню-
ється у відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби». Нарахування амор-
тизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено 
обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До 
складу основних засобів товариство не відносить активи, які не відповідають 
критеріям визнання активів.

Станом на 01.01.2015 року та 31.12.2015 року незалежний оцінювач не за-
лучався для проведення оцінки основних засобів та нематеріальних активів, 
так як за свідченням управлінського персоналу історична вартість цих активів 
приближена до справедливої вартості.

Найбільшу питому вагу в складі активів Товариства склали довгострокові 
фінансові інвестиції в дочірнє підприємство ТОВ «Поділля-Асистанс» - 13 680 
тис. грн., які обліковуються за методом участі в капіталі. Справедлива вартість 
даних інвестицій станом на 31.12.2015 року зменшилась на 125,8 тис грн. в 
зв’язку із зменшенням вартості чистих активів дочірнього підприємства станом 
на 31.12.2015року.

Довгострокові фінансові інвестиції Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Внесок в СК ТОВ «Поділля-Асистанс» 13 680 13 680
зменшення чистих активів дочірнього підприєм-
ства ТОВ «Поділля-Асистанс» (126) -

Всього справедлива вартість : 1035 13 554 13 680

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансо-
вих інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 32 «Фінансові 
інструменти: подання інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти».

Фінансові активи Компанії класифікуються за наступними видами: 
1. грошові кошти, фінансові інвестиції 
2. дебіторська заборгованість за розрахунками
3. фінансові позики 
4. інша дебіторська заборгованість. 
Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю яка складається на 

момент визнання такого активу. 
Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам 

в національній валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні 
аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам. 
Товариство має обмеження щодо використання грошових коштів по 
депозитному рахунку відкритому в ПАТ «Укрінбанк» в сумі 230 тис грн., на яку 
нараховано станом на 31.12.2015року резерв знецінення в розмірі 100%

Облік поточних фінансових інвестицій (рахунок 352)ведеться по історичній 
вартості (собівартості) без врахування переоцінки вартості акцій до їх справед-
ливої вартості. Товариством станом на 31.12.2015р. визнано резерв на знеці-
нення вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 355 тис. грн.,чиста вар-
тість фінансових інвестицій станом на 31.12.2015р. складає 621 тис. грн.

Залишки поточної дебіторської заборгованості на кінець року в балансі 
відображені за їх справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівної 
заборгованості. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості визнається 
за наявності об›єктивного свідчення того, що Товариство не зможе отримати всі 
суми заборгованості у встановлені договорами терміни. Cлід відмітити, що за 
2015 рік на підприємстві відбулося незначне збільшення поточної дебіторської 
заборгованості (на 615 тис. грн.).

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, 
умовних зобов’язань і умовних активів здійснюються відповідно до вимог 
МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Виплати 
працівникам»

Товариством станом на 31.12.2015 року нарахований резерв невикористаних 
відпусток на суму 90 тис грн.

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик на 
кожну звітну дату оцінює адекватність своїх страхових зобов’язань, використо-
вуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими 
контрактами.

Станом на 31.12.2015 р. резерви незароблених премій та частки 
перестраховиків у резервах незароблених премій, визначені згідно ст.31 Закону 
України «Про страхування», сформовано повністю.

Формування резерву незароблених премій здійснюється методом 1/365, що 
відповідає вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, 
по якій минув час позовної давності.

Взаєморозрахунки між Товариством і контрагентами, як правило, 
урегулюванні відповідними договорами.

3.7.Власний капітал Товариства. 
Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства складає 14 697 тис. грн.
В ході перевірки встановлено структуру власного капіталу Товариства в 

динаміці, яка має наступний вигляд:
            тис. грн.

Складові власного капіталу На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р.
 Статутний капітал 14 000 14 000
 Резервний капітал 7 9
 Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток) 485 688

 Вилучений капітал
Усього 14 492 14 697

Таким чином, з вищенаведеної таблиці видно, що в 2015 році на підприємстві 
відбулось незначне збільшення (на 205 тис. грн.) власного капіталу за рахунок 
змін, що відбулися за рахунок отриманого прибутку поточного року в сумі 205 
тис. грн.

Аналітичний облік до рахунку 40 «Статутний капітал» ведеться належним 
чином. Відображення власного капіталу та його зміни, у фінансовій звітності 
підприємства здійснюється правильно. 

Величина зареєстрованого та сплаченого за рахунок внесків засновників 
Статутного капіталу Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Місто» на 31.12.2015 р. становила 14 000 тис. гривень та є менше мінімально 
необхідного, відповідно до статті 2.4. розпорядження ДКРРФПУ від 28 серпня 
2003р. №40 «Про затвердження ліцензійних умов провадження страхової 
діяльності» зі змінами та доповненнями - мінімальний розмір Статутного 
капіталу страховика, який займається видами страхування, іншими, ніж 
страхування життя, установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. Євро за 
валютним обмінним курсом валюти України. Станом на 31.12.2015р. курс НБУ 
становив 26,223 грн., таким чином розрахункова вартість Статутного капіталу 
мала б бути не нижче 26223тис. грн

Для нормального продовження страхової діяльності Менеджменту компанії 
рекомендовано термінове збільшення Статутного Капіталу ПАТ «Страхова 
компанія «Місто» до законодавчо необхідного рівня- не нижче 29962,691тис.
грн. на 24.02.2016р.- дату затвердження звітності управлінським персоналом, 
та відповідно з врахуванням поточного курсу Євро на дату фактичного 
збільшення. Недотримання ліцензійних вимог може мати суттєвий вплив на 
безперервність діяльності ПАТ «Страхова компанія «Місто».

АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Висновок незалежних аудиторів про річну фінансову звітність
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 
за 2015 рік.
Нами проведено аудит фінансової звітності Публічне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Місто» за 2015 рік за МСФЗ, яка складає повний пакет 
фінансової звітності та включає:

 баланс ( звіт про фінансовий стан)(форма№1);
 звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2);
 звіт про рух грошових коштів(форма №3);
 звіт про власний капітал (форма №4);
 і відповідні примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад сут-

тєвих облікових політик та інші пояснення за 2015 рік (в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів станом 

31 грудня 2015 року, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудитором 
Товариства.

Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвер-
дити кількість необоротних активів за допомогою інших аудиторських процедур.

У зв’язку з вищезазначеним ми не можемо дати висновок по вказаних мо-
ментах, однак ці обмеження мають незначний та не всеохоплюючий вплив для 
фінансової звітності та стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в 

параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова 
звітність Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 
станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена 
в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального 
призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо 
стандартів та тлумачень, що, як очікувалось, були чинними, та облікових 
політик, що, як очікувалось, були прийняті на дату, коли управлінський 
персонал підготував повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом 
на 31.12.2015 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.
Ми звертаємо увагу на те, що:
- вплив виконання інших законодавчих та нормативних актів при аудиті 

фінансової звітності, описаних в останньому параграфі розділу 3.7. Власний 
капітал Товариства, які безпосередньо не впливають на визначення суттєвих 
сум і розкриття інформації у фінансовій звітності, але дотримання вимог яких 
може бути суттєвим для поточних аспектів бізнесу;

- фінансову звітність Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Місто» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ 
і тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси 
(Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти 
про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, 
і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ), забезпечує достовірне відображення фінансового стану 
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто», результатів його 
операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Таким чином, фінансова звітність Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» може бути не прийнятою для інших цілей.

Висновок про надання впевненості щодо річних даних страховика в 
цілому

За наслідками завдання з надання впевненості річних даних Публічного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» можемо висловити думку, 
що звітні дані страховика відповідають в цілому Порядку складання, затвер-
дженому Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями. Результати 
страхової діяльності Товариства відображені правдиво, неупереджено і розкри-
вають фактичну картину фінансового стану та результатів діяльності Товари-
ства на ринку страхових послуг станом на 31.12.2015 року. 

Для нормального продовження страхової діяльності Менеджменту компанії 
рекомендовано термінове збільшення Статутного Капіталу ПАТ «Страхова 
компанія «Місто» до законодавчо необхідного рівня- в сумі, еквівалентній 1 
млн. Євро за валютним обмінним курсом валюти України на дату фактичного 
збільшення. Недотримання ліцензійних вимог може мати суттєвий вплив 
на безперервність діяльності ПАТ «Страхова компанія «Місто».

Директор-аудитор Гавронська Ірина Юріївна  

(Сертифікат аудитора серії А №005671, виданий АПУ згідно рішення №134 
від 29 квітня 2004року, дію сертифікату продовжено рішенням АПУ до 29 квітня 
2019року).

Дата складання висновку 29.02.2015 р.

ПАТ «СК «МІСТО»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№24/201674



КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

Територія Вінницька область за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників1 25

Адреса, телефон 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, 25

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 v

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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1 2 3 4
   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 237 207
     первiсна вартiсть 1001 302 302
     накопичена амортизація 1002 65 95
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 200 - 
 Основні засоби: 1010 118 130
     первiсна вартiсть 1011 216 320
     знос 1012 98 190
 Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 - -

   інші фінансові інвестиції 1035 13 680 13 680
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - -

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 14 235 14 017
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 1 17
 Виробничі запаси 1101 1 1
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - 16
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги 1125 109 538

 Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 - -
    з бюджету 1135 - -
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75 260
 Поточні фінансові інвестиції 1160 280 621
 Гроші та їх еквіваленти 1165 1 687 2 333
   Готівка 1166 21 0
   Рахунки в банках 1167 1 666 2 333

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Витрати майбутніх періодів 1170 1 2
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 247 119
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 247 119
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 2 400 3 890
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 16 635 17 907
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 000 14 000
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 - -
 Додатковий капітал 1410 - -
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 7 9
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 485 688
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 14 492 14 697
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - 90
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - 90
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 1 725 2 076
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 126 217
резерв незароблених премій 1533 1 599 1 859
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 1 725 2 166
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 200 200
Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
    товари, роботи, послуги 1615 42 203
    розрахунками з бюджетом 1620 49 431
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Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    у тому числі з податку на прибуток 1621 41 422
    розрахунками зі страхування 1625 17 23
    розрахунками з оплати праці 1630 31 40
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 79 147

 Поточні забезпечення 1660 - -
 Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 - 0
    Усього за роздiлом IІІ 1695 418 1 044
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 16 635 17 907
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
(звіт про сукупний дохід)

                                                                за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 136 174

Чисті зароблені страхові премії 2010 11 699 8 723
Премії підписані, валова сума 2011 13 236 10 414
Премії, передані у перестрахування 2012 1 148 1 522
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 261 193
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 -128 24
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11 ) ( 61 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 6 976 5 621
Валовий:
 прибуток 2090 4 848 3 215
 збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 -91 -54

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -91 -54
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 241 111
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 3 055 ) ( 2 101 )
Витрати на збут 2150 ( 1 000 ) ( 666 )
Інші операційні витрати 2180 ( 524 ) ( 280 )
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 419 225
 збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 221 175
Інші доходи 2240 - 1
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 13 ) ( 31 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 627 370

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

 збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -422 -337
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 205 33
 збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 205 33

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 109 73
Витрати на оплату праці 2505 1 371 1 157
Відрахування на соціальні заходи 2510 502 431
Амортизація 2515 122 73
Інші операційні витрати 2520 2 577 1 428
Разом 2550 4 681 3 161

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 140 000 140 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 140 000 140 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,461 0,229
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 1,461 0,229

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 475 171
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 15 33
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 373 272
Надходження від повернення авансів 3020 3 1
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 220 175

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 12 481 9 878
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 939 595
 Витрачання на оплату:
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 984 ) ( 561 )
Праці 3105 ( 1 072 ) ( 973 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 543 ) ( 478 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 213 ) ( 162 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 ( 42 ) ( 273 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 149 ) ( 41 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8 ) ( 18 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 ) ( 28 )
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 ( 8 149 ) ( 7 162 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( 901 ) ( 789 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 433 640

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - 1 051
     необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 - -
     дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

     фінансових інвестицій 3255 ( 404 ) ( 1 155 )
     необоротних активів 3260 ( 103 ) ( 267 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -507 -371

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - 200
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
 Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 ( - ) ( - )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 50 ) ( 19 )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( 230 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -280 178
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 645 447
Залишок коштів на початок року 3405 1 614 1 240
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2 260 1 614

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ 33295475

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2015 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зареєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 14 000 - - 7 485 - - 14 492
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 14 000 - - 7 485 - - 14 492
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 205 - - 205
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 2 -2 - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 2 203 - - 205
Залишок на кінець року 4300 14 000 - - 9 688 - - 14 697
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ПАТ «СК «МІСТО»

ТОВ «Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»
LLC «Audit Firm « Finаnсе Law Audit Group»

код за ЄДРПОУ 37922424
СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ №4493 від 22.12.2011р.
СВІДОЦТВО НКЦПФР ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, 

НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ серії АВ №000053 

від 21.02.2012р.
СВІДОЦТВО НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ 

АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ 
УСТАНОВ, серії №80 від 18.02.2015р.

03142, Україна, м. Київ, вул. Доброхотова, буд.7к.10; факс:(0432)509-623;
 067-433-21-48;

E- mail: af_flag@ukr.net ; af_flag@mail.com; http://af-flag.biz.ua

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К ( З В І Т )
за результатами аудиту консолідованої річної консолідованої фінансової 

звітності 

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 
 та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс»  

станом на 31.12.2015 року

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Керівництву, Правлінню та Наглядовій Раді Публічного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Назва аудиторської фірми
Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Файненс Лоу 
Аудіт Груп»

Скорочена назва ТОВ «АФ «Ф.Л.А.Г.»
Ідентифікаційний код юридичної особи 37922424

Юридична адреса 03142, м.Київ, вул. Доброхотова будинок 
7 к.10

Номер, дата видачі свідоцтва про вне-
сення до Реєстру суб’єктів, які можуть 
здійснювати Аудиторську діяльність
Рішення АПУ про внесення до Пере-
ліку аудиторських фірм, які відпо-
відають критеріям для проведення 
обов’язкового аудиту

№4493 видане Аудиторською палатою 
України 22.12.2011 року (АПУ рішенням 
№244/4 від 22 грудня 2011року). 
№ 281/3 від 31.10.2013

Номер, дата видачі свідоцтва про вне-
сення до Реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фі-
нансових установ, що здійснюють ді-
яльність на ринку цінних паперів

серії АВ №000053, видане рішенням 
НКЦПФР від 21.02.2012року №307, 
строк дії до 22.12.2016 року, реєстрацій-
ний №53.

Рішення АПУ про видачу свідоцтва про 
відповідність системі контролю якості №273/4 від 04.07.2013 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про вне-
сення до Реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінан-
сових установ.

 реєстраційний №0148, видане відповід-
но до розпорядження Нацкомфінпослуг 
від 18.02.2015року №80, строк дії до 
22.12.2016 року.

2. ОСНОВНІ ВIДОМОСТI ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ
ТА ЇЇ ДОЧІРНЮ КОМПАНІЮ

Повна назва Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Місто»

Код за ЄДРПОУ 33295475

Місцезнаходження 21050. Вінницька область, місто Вінниця, 
вулиця Хлібна,буд.25

Дата державної реє-
страції (витяг з Держав-
ного реєстру)

Зареєстровано 08 серпня 2008року Виконавчим ко-
мітетом Вінницької міської ради (Свідоцтво серії АА 
№898022,№ запису в ЄДР 1068 145 0000 023119)
В звітному періоді змін до установчих документів не вно-
силося.

Основні види діяльності 
відповідно до установ-
чих документів

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 
22.02.2005р. серія СТ №392.
65.12 інші види страхування, крім страхування життя

Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій:

Реєстраційний номер 374/1/08, дата реєстрації випуску 
акцій 19 вересня 2008 року

Номери, серії, дати ви-
дачі, термін дії ліцензій 
та/або дозволу на здій-
снення діяльності

ПАТ «Страхова компанія «Місто» здійснює свою діяль-
ність на підставі отриманих ліцензій, виданих Держав-
ною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України:
Добровільне страхування:
Страхування майна (крім залізничного, наземного, по-
вітряного, водного транспорту (морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу). Ліцензія серія АВ
 № 584170 від 25.05.2011 р.
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ. Ліцензія серія АВ № 584171 від 25.05.2011 р.
Страхування відповідальності перед третіми особами 
(крім цивільної відповідальності власників наземно-
го транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного тран-
спорту (включаючи відповідальність перевізника). Лі-
цензія серія АВ № 584172 від 25.05.2011 р.
Страхування фінансових ризиків. Ліцензія серія АВ 
№ 584173 від 25.05.2011 р.
Страхування наземного транспорту (крім залізничного). 
Ліцензія серія АВ № 584174 від 25.05.2011 р.
Страхування від нещасних випадків. Ліцензія серія АВ 
№ 584175 від 25.05.2011 р.

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). Лі-
цензія серія АВ № 584176 від 25.05.2011 р.
Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я). Ліцензія серія АВ № 584179 від 2.05.2011 р.
Страхування медичних витрат. Ліцензія серія АВ
 № 584180 від 25.05.2011 р.
Страхування на випадок хвороби. Ліцензія серія АЕ 
№ 198792 від 14.06.2013 р.
Страхування цивільної відповідальності власників на-
земного транспорту (включаючи відповідальність пере-
візника). Ліцензія серія АЕ №198507 від 29.01.2013 р.
Обов’язкове страхування:
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 (ко-
манд). Ліцензія серія АВ № 584177 від 25.05.2011 р.
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів гос-
подарювання за шкоду, яку може бути заподіяно поже-
жами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 
Ліцензія серія АВ № 584178 від 25.05.2011 р.
Особисте страхування від нещасних випадків на тран-
спорті. Ліцензія АЕ № 198508 від 10.01.2013 р.
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення не-
безпечних вантажів на випадок настання негативних на-
слідків при перевезенні небезпечних вантажів. 
Ліцензія АЕ № 198791 від 14.06.2013 р.
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування
Ліцензія АЕ № 284494 від 29.04.2014 р.

Назва посади, П.І.Б. ке-
рівника Голова Правління Поплавський Олексій Олексійович

 П.І.Б. головного бухгал-
тера Басько Тетяна Павлівна

Кількість штатних пра-
цівників 22

Кількість агентів-юри-
дичних осіб 17

Кількість агентів-фізич-
них осіб 7

 Кількість працівників 28

Основні відомості про дочірню компанію.
1. Ідентифікаційний код 38585797
2. Повне найменування 
українською мовою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля-
Асистанс» 

3. Місцезнаходження 
(адреса)

21050,м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова,буд.46, 
кімната .2

4. Організаційно-право-
ва форма ТОВ

5. Банківські реквізити ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005,рах.№26001578706500
6. Основні види діяль-
ності 86.90-інша діяльність у сфері охорони здоров›я-

7. Дата державної реє-
страції Статуту

Затверджено Установчими зборами Засновників-Прото-
кол від 17 04.2013р.та зареєстровано Державним реє-
стратором № запису 11741020000010947

8. Учасник (засновник) 
ТОВ ПАТ «Страхова компанія «Місто»-100% частка у СК

9. Назва посади, П.І.Б. 
керівника

Директор – Козловська Вікторія Володимирівна

10. Кількість штатних 
працівників 2

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА АУДИТ
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 19/01/16А від 19.01.2016 р. 
Дата початку перевірки:   19.01.2016 р.  
Дата закінчення перевірки:  29.02.2016 р.
Перелік перевіреної фінансової інформації: аудитором проводилась 

вибіркова перевірка консолідованої фінансової звітності Публічне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-
Асистанс» за 2015 рік за МСФЗ, яка складає повний пакет консолідованої 
фінансової звітності та включає:

Консолідований баланс ( консолідований звіт про фінансовий стан)
(форма№1);

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
(форма №2);
Консолідований звіт про рух грошових коштів(форма №3);
Консолідований звіт про власний капітал (форма №4);
і відповідні примітки до консолідованої фінансової звітності, що містять 

стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення за 2015 рік (в 
тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)

Для здійснення аудиторської перевірки консолідованої фінансової 
звітності, аудитором використані наступні документи: головна книга та обо-
ротно-сальдові відомості за 2015 та 2014 роки, Статутні документи, Наказ про 
облікову політику, та вибірково інші первинні документи і облікові регістри ПАТ 
«Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс»

Аудиторська перевірка здійснювалась відповідно до вимог        МСА № 
700 «Формулювання думки та надання звіту щодо консолідованої фінансової 
звітності», МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 
у звіті незалежного аудитора», МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі 
облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття 
інформації» та ін. 

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№24/201678



ПАТ «СК «МІСТО»

Аудиторський висновок складено у відповідності до «Положенням про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 
зі змінами від 01.09.2015 № 1348, та рішення від 20.01.2015 року №31, яким 
передбачено, що Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), який 
подається до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), складається відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг.

Ми провели аудиторську перевірку 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) видання 2014 року, які рішенням АПУ від 29.12.2015р. № 320/1 
затвердженні для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 
лютого 2016 року в якості національних стандартів аудиту. 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, 
а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

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 до-
речність та достовірність інформації, що використовується нами як аудитор-
ські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської 
думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами 
в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі 
аудиту. 

У своїй роботі аудитор використовував 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 консолідованій фінансовій звітності суттєвих помилок. 
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум 
та інформації, розкритих у консолідованій фінансовій звітності, а також оцінка 
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо ор-
ганізації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду 
перевірки.

Метою проведення аудиторської перевірки консолідованої фінансової 
звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, 
чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною 
концептуальною основою консолідованої фінансової звітності.

Материнське підприємство ПАТ «Страхова компанія «Місто» готує 
консолідовану фінансову звітність, застосовуючи єдині облікові політики для 
подібних операцій та інших подій за подібних обставин відповідно до п.19 
МСФЗ 10.

Процедури консолідації відповідно до п. Б86 МСФЗ 10.
а) об’єднує подібні статті активів, зобов’язань, капіталу, доходу, витрат та 

грошових потоків материнського підприємства з аналогічними статтями його 
дочірніх підприємств; 

б) згортає (виключає) балансову вартість інвестицій материнського підпри-
ємства в кожному дочірньому підприємстві та частки материнського підпри-
ємства в капіталі кожного дочірнього підприємства (МСФЗ 3 пояснює порядок 
обліку будь-якого відповідного гудвілу); 

в) виключає повністю внутрішньо групові активи та зобов’язання, капітал, 
дохід, витрати та грошові потоки, пов’язані з операціями між суб’єктами госпо-
дарювання групи (прибутки або збитки, що виникають внаслідок внутрішньо 
групових операцій, що визнані в складі активів, таких як запаси та основні за-
соби, виключаються повністю). Внутрішньо групові збитки можуть вказувати на 
знецінення, яке повинно бути визнане у консолідованій фінансовій звітності. 
МСБО 12 ”Податки на прибуток“ розглядає тимчасові різниці, що виникають 
внаслідок виключення прибутків або збитків від внутрішньо групових операцій.

При підготовці та поданні консолідованої фінансової звітності загально-
го призначення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) Компанія використовувала 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Цей стандарт визначає основи 
подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої 
зіставності з фінансовою звітністю суб›єкта господарювання за попередні 
періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб›єктів господарювання. 
Він установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настано-
ви щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту, а також Порядком 
складання звітних даних страховиків,затвердженим розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 
№39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 
та відповідно до норм діючого законодавства, зокрема Закону України «Про 
страхування», Правил 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 № 3104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10.01.2005 за № 19/10299

Підготовка консолідованої 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.

Масштаб проведення аудиту 
Ми вибірково перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матері-

ал, який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки були 
проаналізовані бухгалтерські принципи обліку, які використовувалися товари-
ством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу i звітність в 
цілому. Ми вважаємо, що під час перевірки зібрано достатню кількість даних 
для складання висновку.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання, 

трансформацію та достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності 
у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідаль-
ність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та вико-
ристання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного пред-

ставлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, 
а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої 

фінансової звітності на основі результатів проведеної нами аудиторської пе-
ревірки. 

Аудиторський висновок, який подається до Національної Комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за наслідками 
проведення аудиту Звіту за рік що закінчився 31.12.2015 року, повинен бути 
складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості 
Національних стандартів аудиту в Україні Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також відповідного планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить сут-
тєвих викривлень. Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї 
консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриття у консолідованій фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання консолідованої 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 використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та 
загального подання консолідованої фінансової звітності.

Аудитори вважають, що отримано достатні і прийнятні аудиторські докази 
для висловлення власної аудиторської думки.

4. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Нематеріальні активи 31.12.2015 31.12.2014
Первісна вартість на початок року 302 302
Придбання нематеріальних активів - -
Накопичена амортизація нематеріальних активів 95 65
Балансова вартість нематеріальних активів 207 237

До складу нематеріальних активів ПАТ віднесено ліцензії на право 
здійснення страхової діяльності та комп’ютерні програми. 

Основні засоби
Визнання та оцінка, представлення та розкриття основних засобів 

здійснюється у відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби». Оцінка 
нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 “Нематеріальні активи” 
за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2015 року та станом на 
31.12.2015 року (тис. грн.) представлена наступним чином:

Первісна вартість
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інструмен-
ти при-
лади та 
інвентар

Інші 
необоротні 
матеріаль-
ні активи

Разом

На 01.01.2015 79 72 65 216
Введення в експлуатацію 39 50 11 4 104
На 31.12.2015 118 50 83 69 320

Накопичений знос основних засобів станом на 01.01.2015 року, та станом 
на 31.12.2015 року (тис. грн.) представлено наступним чином:

Накопичений знос
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інструмен-
ти при-
лади та 
інвентар

Інші 
необоротні 
матеріаль-
ні активи

Разом

На 01.01.2015 35 39 24 98
Нарахування зносу 26 4 17 45 92
На 31.12.2015 61 4 56 69 190

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 01.01.2015 року та 
станом на 31.12.2015 року (тис. грн.) представлена наступним чином:

Залишкова вартість
Комп’ю-
терна та 
офісна 
техніка

Тран-
спортні 
засоби

Інструмен-
ти при-
лади та 
інвентар

Інші 
необоротні 
матеріаль-
ні активи

Разом

На 01.01.2015 44 33 41 118
На 31.12.2015 57 46 27 130

Довгострокові фінансові інвестиції Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Акції КУА «Старпром- Капітал» 33831868 13 680 13 680
Всього: 1035 13 680 13 680

Довгострокові фінансові інвестиції в акції КУА «Старпром -Капітал» на 
суму 13 680 тис. грн., обліковуються по історичній вартості ( собівартості) без 
врахування переоцінки вартості акцій до їх справедливої вартості. Товариством 
станом на 31.12.2015р. не нараховано і не визнано резерву на знецінення 
вартості довгострокових 

5. АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Запаси
Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у 

відповідності до вимог МСБО 2 «Запаси». Згідно облікової політики придбані 
запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Запаси Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» за 
даними обліку та звітності станом на 01.01.2015 -1 тис.грн. та на 31.12.2015 
складає 17 тис грн.
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Фінансові активи
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових 

інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 32 «Фінансові 
інструменти: подання інформації», 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Фінансові активи Компанії класифікуються за наступними видами: 
1. грошові кошти, фінансові інвестиції 
2. дебіторська заборгованість за розрахунками
3. фінансові позики 
4. інша дебіторська заборгованість. 
Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю яка складається 

на момент визнання такого активу. 
Станом на 01.01.2015 року та станом на 31.12.2015 року (тис. грн.) за 

даними аудиту:

Фінансові активи Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Дебіторська заборгованість за продукцію, то-
вари, роботи, послуги 1125 538 109

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 260 75
Поточні фінансові інвестиції 1160 621 280
Грошові кошти та їх еквіваленти 1165 2 333 1 687
Частка перестраховика в страхових резервах 
в.т.ч.   (резерв незароблених премій) 1180 119 247

Витрати майбутніх періодів 1170 2 1
Всього: 3 873 2 399

Облік поточних фінансових інвестицій ведеться по історичній вартості 
(собівартості) без врахування переоцінки вартості акцій до їх справедливої 
вартості. Товариством станом на 31.12.2015р. визнано резерв на знецінення 
вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 355 тис. грн.,чиста вартість фі-
нансових інвестицій станом на 31.12.2015р. складає 621 тис. грн.

тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Акції ПАТ "Завод Радар" код 23027906 ISIN 
UA4000177448 1160 89 0,0

Акції ПАТ "ЗНВКІФ "Капітал Інвест" 35918704 1160 118 118
Акції ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА" 37500377 1160 118 118
Акції ПАТ "ЗНВКІФ"Юніон Капітал" 36137530 1160 119 119
Акції ПАТ "ІІК "Будфінконсалтинг" 1160 439 0,0
Інвест.сертифікати іменні прості ТОВ КУА 
"Кредитпромкапітал" 33831868 1160 93 93

Усього поточні фінансові інвестиції 1160 976 448
Резерв сумнівних боргів 1160 (355) (168)
Усього поточні фінансові інвестиції за спра-
ведливою вартістю 1160 621 280

Залишки поточної дебіторської заборгованості на кінець року в балансі 
відображені за їх справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівної 
заборгованості. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості визнається 
за наявності об›єктивного свідчення того, що Товариство не зможе отримати 
всі суми заборгованості у встановлені договорами терміни. 

Поточна торговельна та інша дебіторська 
заборгованість

Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Дебіторська заборгованість 551 109
Резерв по сумнівних боргах -13
Дебіторська заборгованість, нетто 1125 538 109
Витрати майбутніх періодів 1170 2 1
Інша дебіторська заборгованість 1155 260 75
Всього: 800 185

Таким чином, слід відмітити, що за 2015 рік на підприємстві відбулося 
незначне збільшення поточної дебіторської заборгованості (на 615 тис. грн.).

Грошові кошти Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Депозити 1167 1 835 1 178
Грошові кошти в банку 1167
в т.ч.

в національній валюті 1167 681 435
в іноземній валюті 1167

Каса 1166 21
Грошові кошти в дорозі 47 53
Нарахований резерв -230
Всього: 1165 2 333 1 687

Грошові кошти в банку 31.12.2015
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 249
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УК-
РГАЗБАНК» 207

Публічне акціонерне товариство «Універсал банк» 139
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк 
«ПриватБанк» 49

Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК» 37
Всього: 681

Депозити 31.12.2015
Публічне акціонерне товариство «АРТЕМ-БАНК» 350

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «УК-
РГАЗБАНК» 350

Публічне акціонерне товариство «Укрінбанк» 230
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний 
банк Україна» 300

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 200
Акціонерне товариство «Укрексімбанк» 300
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк» 105
Нарахований резерв: Публічне акціонерне товариство 
«Укрінбанк» -230

Всього депозитів: 1835
Всього: 1 605

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам 
в національній валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні 
аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам. 
Товариство має обмеження щодо використання грошових коштів по 
депозитному рахунку відкритому в ПАТ «Укрінбанк» в сумі 230 тис грн., на яку 
нараховано станом на 31.12.2015року резерв знецінення в розмірі 100%

Частка перестраховика в страхових 
резервах ( резерв незароблених премій)

Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 39 30

Страхування відповідальності перед треті-
ми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транспорту, від-
повідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

156 23

Страхування майна (крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)

38 28

Страхування наземного транспорту (крім за-
лізничного) 14 26

Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 12

Всього: 1180 247 119

Станом на 31.12.2015 р. резерви незароблених премій та частки 
перестраховиків у резервах незароблених премій, визначені згідно ст.31 
Закону України «Про страхування», сформовано повністю.

Формування резерву незароблених премій здійснюється методом 1/365, що 
відповідає вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».

6. АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЬ
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, 

умовних зобов’язань і умовних активів здійснюються відповідно до вимог 
МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Виплати 
працівникам»

Товариством станом на 31.12.2015 року нарахований резерв невико-
ристаних відпусток на суму 90 тис грн.

Страхові резерви
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик 

повинен на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових 
зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів 
грошових коштів за страховими контрактами.

Страхові резерви Код 
рядка 31.12.2015 31.12.2014

Медичне страхування (безперервне страху-
вання здоров’я) 986 838

Страхування наземного транспорту (крім за-
лізничного) 426 213

Страхування медичних витрат 325 211
Особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті 53 39

Страхування від нещасних випадків 75 72
Страхування на випадок хвороби 12 13
Страхування відповідальності перед треті-
ми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транспорту, від-
повідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

46 189

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 61 67

Страхування майна (крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)

51 64

Страхування фінансових ризиків 1 1
Страхування вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)
Страхування предмета іпотеки від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового знищення 
або пошкодження

23 14

Страхування небезпечних вантажів 1
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 14

Страхування небезпечних об'єктів 2 4
Всього: 2 076 1 725

7. АУДИТ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЬ
Фінансові зобов’язання Публічне акціонерне товариство «Страхова 

компанія «Місто» становлять (тис. грн.):
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Фінансові зобов’язання Станом на 
31.12.2015

Станом на 
31.12.2014

Поточна кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 1615 203 42

Поточна кредиторська заборгованість за роз-
рахунками з бюджетом 1620 431 49

Поточна кредиторська заборгованість за роз-
рахунками з зі страхування 1625 23 17

Поточна кредиторська заборгованість за роз-
рахунками з оплати праці 1630 40 31

Поточна кредиторська заборгованість за стра-
ховою діяльністю 1650 147 79

Короткострокові кредити банків 1600 200 200
Всього: 1695 1 044 418
 

По термінах фінансові зобов’язання класифікуються як короткострокові.

8. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року складає 14 697 тис. 

грн.
В ході перевірки встановлено структуру власного капіталу Товариства в 

динаміці, яка має наступний вигляд:
тис. грн.

Складові власного капіталу На 01.01.2015 р. На 31.12.2015 р.
 Статутний капітал 14 000 14 000
 Резервний капітал 7 9
 Нерозподілений прибуток
 (непокритий збиток) 485 688

 Вилучений капітал
Усього 14 492 14 697

Таким чином, з вищенаведеної таблиці видно, що в 2015 році на 
підприємстві відбулось незначне збільшення (на 205 тис. грн.) власного капі-
талу за рахунок змін, що відбулися за рахунок отриманого прибутку поточного 
року в сумі 205 тис. грн.

Величина зареєстрованого та сплаченого Статутного капіталу Публічне 
акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» на 31.12.2015 р. стано-
вила 14 000 000,00 гривень (Чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп.). Статутний 
фонд було створено за рахунок внесків засновників.

 Відповідно до прийнятого рішення Загальними зборами учасників ( про-
токол №1 від 14.03.2011р.), Статут Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Місто» , викладений в новій редакції був затверджений та зареє-
стрований державним реєстратором, дата реєстрації від10.05.2011 року за 
реєстраційним №11741050004009415

Станом на 31.12.2015р. у складі статутного капіталу Публічне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Місто», статутний капітал розподіляється 
наступним чином:

-Вінницька міська рада, ЄДРПОУ 25512617 (Україна) – 137200 шт. іменних 
простих акцій 13 720 000 грн.загальної номінальної вартості, що становить 
98,0%;

- Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія», ЄДРПОУ 
03327925(Україна) – 1400 шт. іменних простих акцій 140000грн. загальної 
номінальної вартості, що становить 1,0%;

- Міське комунальне підприємство «Вінницьязеленбуд», ЄДРПОУ 05479361 
(Україна) – 1400 шт. іменних простих акцій 140000грн. загальної номінальної 
вартості, що становить 1,0%;

Аналітичний облік до рахунку 40 «Статутний капітал» ведеться належним 
чином. Відображення власного капіталу та його зміни, у консолідованій 
фінансовій звітності підприємства здійснюється правильно. 

Статутний капітал ПАТ «Страхова компанія «Місто» станом на 
31.12.2015року складає 14000тис грн., та є менше мінімально необхідного, 
відповідно до статті 2.4. розпорядження ДКРРФПУ від 28 серпня 2003р. №40 
«Про затвердження ліцензійних умов провадження страхової діяльності» 
зі змінами та доповненнями - мінімальний розмір Статутного капіталу 
страховика, який займається видами страхування, іншими, ніж страхування 
життя, установлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. Євро за валютним обмінним 
курсом валюти України. Станом на 31.12.2015р. курс НБУ становив 26,223 грн., 
таким чином розрахункова вартість Статутного капіталу мала б бути не нижче 
26223тис. грн

Для нормального продовження страхової діяльності Менеджменту компанії 
рекомендовано термінове збільшення Статутного Капіталу ПАТ «Страхова 
компанія «Місто» до законодавчо необхідного рівня- не нижче 29962,691тис.
грн. на дату затвердження консолідованої звітності управлінським персоналом, 
та відповідно з врахуванням поточного курсу Євро на дату фактичного 
збільшення. Недотримання ліцензійних вимог може мати суттєвий вплив 
на безперервність діяльності ПАТ «Страхова компанія «Місто».

9. АУДИТ ОБЛIКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
Облік доходів та витрат здійснюється згідно принципів нарахування та від-

повідності згідно вимог МСФЗ.
На підприємстві облік витрат ведеться згідно чинного законодавства, 

порядок та правильність відображення цих витрат ведеться згідно обраній 
обліковій політиці, та не суперечить чинному законодавству.

Консолідовані доходи та витрати Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» в порівняльних показниках складають:

Фінансовий результат Код 
рядка 2015 2014

Чистий доход (виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 2000 136 174

Чисті зароблені страхові премії 2010 11 699 8 723
Премії підписані, валова сума 2011 13 236 10 414
Премії, передані в перестрахування 2012 (1 148) (1 522)

Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 2013 (261) (193)

Зміна частки перестраховиків у резерві неза-
роблених премій 2014 (128) 24

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 2050 (11) (61)

Чисті понесені збитки за страховими випла-
тами 2070 (6 976) (5 621)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових ре-
зервів 2111 (91) (54)

Інші операційні доходи 2120 241 111
Адміністративні витрати 2130 (3 055) (2 101)
Витрати на збут 2150 (1 000) (666)
Інші операційні витрати 2180 (524) (280)
Інші фінансові доходи 2220 221 175
Інші доходи 2240 1
Інші витрати 2270 (13) (31)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 2300 (422) (337)
Чистий прибуток 2350 205 33

Консолідований сукупний дохід Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Місто» складає:

за 2015 р. – 205 тис. грн., за 2014 р. – 33 тис. грн.

Чисті зароблені страхові премії Код 
рядка 2015 2014

Медичне страхування (безперервне страху-
вання здоров’я) 8 968 6 613

Страхування наземного транспорту (крім за-
лізничного) 987 601

Страхування медичних витрат 665 572
Особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті 288 192

Страхування від нещасних випадків 250 201
Страхування на випадок хвороби 205 182
Страхування відповідальності перед треті-
ми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транспорту, від-
повідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

86 103

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 68 85

Страхування майна (крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)

52 88

Страхування фінансових ризиків 39 41
Страхування вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)
Страхування предмета іпотеки від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового знищення 
або пошкодження

38 7

Страхування небезпечних вантажів 36 27
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 9

Страхування небезпечних об'єктів 8 11
Всього: 2010 11 699 8 723

Премії, передані в перестрахування Код 
рядка 2015 2014

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 60 86

Страхування відповідальності перед треті-
ми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транспорту, від-
повідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

142 439

Страхування майна (крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)

55 85

Страхування наземного транспорту (крім за-
лізничного) 89 74

Страхування фінансових ризиків 708 838
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 94

Всього: 2012 1 148 1 522

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

Код 
рядка 2015 2014

Послуги сторонніх організацій 2050 11 61
Всього: 11 50

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

Код 
рядка 2015 2014

Медичне страхування (безперервне страху-
вання здоров’я) 6 317 5 261
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Страхування наземного транспорту (крім за-
лізничного) 242 232

Страхування медичних витрат 228 24
Страхування цивільної відповідальності авто-
власників 128

Страхування відповідальності перед треті-
ми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідаль-
ності власників повітряного транспорту, від-
повідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

42

Страхування від нещасних випадків 8 31
Страхування на випадок хвороби 10 14
Страхування майна (крім залізничного, назем-
ного, повітряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажоба-
гажу)

1 36

Особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті 23

Всього: 2070 6 976 5 621

Інші операційні доходи Код 
рядка 2015 2014

Частки страхових відшкодувань, компенсовані 
перестраховиками 129 51

Дохід від надання послуг для інших страхови-
ків (сума агентських винагород) 76 54

Регреси (суми, що отримуються в результаті 
переданого страхувальником права вимоги до 
особи, відповідальної за заподіяні збитки)

35

Дохід від списання кредиторської заборгова-
ності 1 4

Утримані витрати на ведення справи
Інші доходи 2
Всього: 2120 241 111

Адміністративні витрати Код 
рядка 2015 2014

Витрати на утримання персоналу 1 963 1 586
Амортизація 92 31
Послуги сторонніх організацій 879 402
Витрати на розрахунково-касове обслугову-
вання 74 31

Інші витрати 47 51
Всього: 2130 3 055 2 101

Витрати на збут Код 
рядка 2015 2014

Послуги агентів 818 621
Рекламні послуги 129 33
Інші витрати 53 12
Всього: 2150 1 000 666

Інші операційні витрати Код 
рядка 2015 2014

Знецінення дебіторської заборгованості 440 195
Курсові різниці 3
Штрафи і пені 4
Інші операційні витрати 81 81
Всього: 2180 524 280

Інші фінансові доходи Код 
рядка 2015 2014

Відсотки отримані 221 175
Всього: 2220 221 175

Витрати (дохід) з податку на прибуток Код 
рядка 2015 2014

Відстроченні податкові зобов’язання 255
Нарахований податок на прибуток 167 337
Всього: 2300 422 336

Операції з пов›язаними особами
У звітному 2015 році обсяг операцій з надання послуг страхування 

пов’язаним особам в загальній сумі склав – 2577 тис. грн. Товариством в 2015 
році здійснено виплат пов’язаним особам на суму 392 тис. грн., отримано 
послуг від пов’язаних осіб на суму - 71 тис. грн..

Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й 

податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант 
тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному 
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть 
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 
діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити 
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на 
вартість активів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень 
цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти 
можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом останніх 
трьох років

Події після звітної дати
Товариство коригує консолідовану фінансову звітність , якщо події після 

звітної дати вимагають коригування суми відповідно до подій та обставини, 
що склалися після дати балансу, а також оцінки і судження управління, які 
приймаються в умовах невизначеності та неповноти інформації на звітну дату.

Якщо події, що відбулися після звітної дати істотні, не розкриття інформації 
про них може вплинути на економічні рішення користувачів, які зроблені 
на основі цієї консолідованої фінансової звітності. Відповідно, Товариство 
розкриває характер таких заходів і оцінки їх фінансового впливу або 
неможливість такої оцінки для кожної суттєвої категорії не коригуючих подій, 
що відбулися після звітного періоду.

10. ОПИС ФАКТИЧНОГО СТАНУ СПРАВ У КОМПАНІЇ
ТА ВПЛИВ ПЕРХОДУ НА МСФЗ

Концептуальна основа консолідованої фінансової звітності Публічне акці-
онерне товариство «Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Поділля-Асистанс», використана для 
підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами консо-
лідованої фінансової звітності.

Фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання, власний капітал, до-
хід, витрати та потоки грошових коштів материнського підприємства та його 
дочірніх підприємств подаються як такі, що належать єдиному економічному 
суб’єкту господарювання. 

За результатами аудиторської перевірки станом на 31.12.2015 року, на 
нашу думку, обрана облікова політика Публічне акціонерне товариство «Стра-
хова компанія «Місто» та її дочірньої компанії Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Поділля-Асистанс», методи її застосування відповідають вимогам 
чинного законодавства. Фактичний стан справ у Компанії коректно визначений 
у консолідованій фінансовій звітності та відповідає вимогам МСФЗ та чинному 
законодавству. Ведення бухгалтерського обліку коштів та майна переданого в 
управління відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, затвердженим стандартам бухгалтерського об-
ліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів щодо організації бух-
галтерського обліку в Україні та відповідає принципу послідовності ведення, з 
метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відо-
браженні поточних операцій в обліку та складання звітності.

Консолідована фінансова звітність складається та подається до 
Нацкомфінпослуг та НКЦПФР з урахуванням поступового переходу на 
мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до листа НБУ, 
Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011 р. Товариство датою переходу до МСФЗ 
обрало 01.01.2012 р. Це означає, що за 2015 рік у Товаристві річна фінансова 
звітність складається на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 
згідно законодавства України шляхом трансформації з внесенням коригувань, 
проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовірного представлення 
інформації згідно вимог МСФЗ діючих на дату балансу 31.12.2015р. Фінансова 
звітність складається в нацiональнiй валюті України - в тисячах гривень. 

Метою фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, 
фінансові результати діяльності та грошові потоки ПАТ «Страхова компанія 
«Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс», яка є корисною для 
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї 
консолідованої фінансової звітності. 

Материнське підприємство готує консолідовану фінансову звітність, 
застосовуючи єдині облікові політики для подібних операцій та інших подій 
за подібних обставин відповідно до п.19 МСФЗ 10.та процедури консолідації 
відповідно до п. Б86 МСФЗ 10.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система 
бухгалтерського обліку в цілому задовольняє МСФЗ, МСБО та законодавчим 
і нормативним вимогам, діючим на Україні.

На думку аудитора, консолідована фінансова звітність товариства 
складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об›єктивно та достовірно 
відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2015р. 

Аудиторська думка
Висновок незалежних аудиторів про консолідовану фінансову звітність

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» 
 та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс» за 2015 рік.

Нами проведено аудит консолідованої фінансової звітності Публічне 
акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії 
ТОВ «Поділля-Асистанс» за 2015 рік за МСФЗ, яка складає повний пакет 
консолідованої фінансової звітності та включає:

Консолідований баланс ( консолідований звіт про фінансовий стан)
(форма№1);

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
(форма №2);
Консолідований звіт про рух грошових коштів(форма №3);
Консолідований звіт про власний капітал (форма №4);
 і відповідні примітки до консолідованої фінансової звітності, що містять 

стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення за 2015 рік (в 
тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів 

станом 31 грудня 2015 року, оскільки ця дата передувала призначенню нас 
аудитором товариства.

Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ «Страхова компанія «Місто» в акції 
КУА «Старпром-Капітал» відображені у звіті про фінансовий стан у розмірі 
13680 тис.грн. Управлінський персонал не здійснив переоцінку цих цінних 
паперів на основі справедливої вартості, але замість цього відобразив їх за 
вартістю придбання, що є відхиленням від Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. Облікові дані Товариства свідчать про те, що якби управлінський пер-
сонал здійснив переоцінку цінних паперів на основі поточної справедливої вар-
тості, компанія повинна була б визнати нереалізований збиток від знецінення у 
звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік. Балансова 
вартість цінних паперів у звіті про фінансовий стан була б зменшена на таку 
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саму суму станом на 31грудня 2015р., та чистий прибуток і власний капітал 
були б також зменшені відповідно.

У зв’язку з вищезазначеним ми не можемо дати висновок по вказаних 
моментах, однак ці обмеження мають значний вплив проте не всеохоплюючий 
для консолідованої фінансової звітності та стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться 

в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», 
консолідована фінансова звітність Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс» станом на 
31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, 
включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та 
тлумачень, що, як очікувалось, були чинними, та облікових політик, що, як 
очікувалось, були прийняті на дату, коли управлінський персонал підготував 
повний пакет консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2015 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.
Ми звертаємо увагу на те, що:
- вплив виконання інших законодавчих та нормативних актів при аудиті 

консолідованої фінансової звітності, описаних в останньому параграфі розділу 
8. Власний капітал, які безпосередньо не впливають на визначення суттєвих 
сум і розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності, але дотри-
мання вимог яких може бути суттєвим для поточних аспектів бізнесу;

- консолідовану фінансову звітність Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс», 
було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ і 
тільки повний пакет консолідованої фінансової звітності за МСФЗ, який 
включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, 
Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), забезпечує достовірне 
відображення фінансового стану Публічне акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-Асистанс», результатів 
його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Таким чином, консолідована фінансова звітність Публічне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Місто» та її дочірньої компанії ТОВ «Поділля-
Асистанс», може бути не прийнятою для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути 
представлено відповідним органам Національної Комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
Директор-аудитор Гавронська Ірина Юріївна  

(Сертифікат аудитора серії А №005671, виданий АПУ згідно рішення №134 
від 29 квітня 2004року, дію сертифікату продовжено рішенням АПУ до 29 квітня 
2019року).

Дата складання аудиторського висновку 29.02.2015 р.

11. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНШОЇ ДОПОМІЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених 

Рішенням від 20.01.2015 року №31 НКЦПФР та «Положенням про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 
2826 зі змінами від 01.09.2015  № 1348.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка 

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

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється 
згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації 
положень статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема 
п.3 «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість 
чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного 
капіталу,товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 
Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом,товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.15 р. Чисті активи Публічне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Місто» складають (тис. грн.):
1. Активи - 17 907
2. Зобов’язання - 3 210
3. Чисті активи ( рядок 1-рядок 2) - 14 697
4. Статутний капітал (зареєстрований)  - 14 000
5. Відвернення ( рядок 3-рядок 4)   - 697

Заявлений статутний капітал складає в сумі 14000 тис. грн. Станом на 
31.12.15 р. чисті активи Товариства дорівнюють 14 697 тис. грн., що більше 
розміру статутного капіталу Товариства на 697 тис. грн.

Аудитор наголошує про необхідність термінового збільшення розміру 
Статутного Капіталу Товариства в 2016р.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
підприємством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 
звітністю.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається підприємством та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не виявлено.

Виконання значних правочинів 

В перевіреному періоді органи управління Товариства не приймали рішен-
ня про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків активів 
емітента.

Підприємство не отримувало позики або кредити на суму, що перевищують 
25 відсотків активів на початок звітного періоду.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог 
до закону. Товариство у 2015 році відповідно до ст. 70 ЗУ «Про акціонерні 
товариства» мало виконання значних правочинів ( 10 і більше відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість 
активів станом на 31.12.2014 року складає 14491,1 тис. грн. Сума мінімального 
правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 1449,1 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо 
зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства 
виконання значних правочинів.

Відповідальність стану корпоративного управління, у тому числі 
стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у 
тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження 
щодо:

Відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам 
Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Станом на 31.12.2015 р. власником акцій, що володіють більш ніж 10% 
статутного капіталу є -Вінницька міська рада,ЄДРПОУ 25512617 (Україна) 
– 137200 шт. іменних простих акцій 13 720 000 грн.загальної номінальної 
вартості, що становить 98,0%;

 - Депозитарієм , який обслуговує емісійний рахунок емітента є Публічне 
акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

- Зберігачем, у якого Емітентом відкриті рахунки у цінних паперах власни-
кам акцій є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІОЙЛ-ІНВЕСТ».

Підприємство не володіє даними про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій за 2015 рік.

Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «Страхова 
компанія «Місто» здійснюється відповідно до:

розділу 8 Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного 
Товариства ( Протокол №1 від 14.03.2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному Товаристві функціонували наступні 
органи корпоративного управління:

- Загальні Збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства.
- Ревізійна Комісія.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління 

відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних 
зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується 
положенням Статуту та Положенням про наглядову раду ( затверджене 
рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1 від 14.03.2011 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін,визначений ЗУ 
«Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Останні річні загальні збори акціонерів, проведено 20 квітня 2015 
р.(протокол №1) 

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам 
визначеним ЗУ «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту .

Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне 
управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які 
встановлено Статутом акціонерного Товариства. Організаційною формою 
роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності , але не 
менше одного разу на рік.

Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось.
Товариством створено посада внутрішнього аудитора, його функціону-

вання регламентується положенням Статуту та Положенням про службу 
внутрішнього аудиту (контролю) ( затверджене рішенням наглядової ради ПАТ 
СК «Місто» протокол №49 від 20.10.2014 року).

 В обов’язки внутрішнього аудитора входить контроль фінансової 
діяльності товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення 
і аналіз фінансових показників, здійснення фінансових досліджень та 
інше. Внутрішній аудитор допомагає досягти встановлених цілей шляхом 
забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності 
процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного 
управління. Внутрішній аудитор здійснює нагляд за дотриманням системи 
внутрішнього контролю страховика й виносить судження щодо його достатності 
та ефективності.. 

В 2015 році органи управління підприємства не приймали рішення про 
утворення, припинення філій, представництв.

Вищий орган Товариства не приймав рішення про зменшення статутного 
капіталу, про припинення діяльності або оголошення банкрутства Товариства.

Згідно з отриманою на підприємстві інформацією справи про банкрутство 
підприємства за ініціативою зовнішніх кредиторів не порушувались, ухвал про 
санацію не виносилось.

Особлива інформація була подана до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку та був факт її розміщення у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку без 
порушень та своєчасно

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративно-
го управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до ЗУ «Про 
акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у То-
варистві відповідає вимогам ЗУ « Про акціонерні товариства» та вимогам 
Статуту,

- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річ-
ному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно з 
«Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів», за-
твердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 03.12.2013 N 2826 зі змінами від 01.09.2015  № 1348

ПАТ «СК «МІСТО»
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