
Звгг Ревпора
за пщсумками перев1рки фшансово-господарськоТ д!яльност1 Публичного 

акшонерного товариства «Страхова компашя «МТСТО» 
за результатами фшансового 2011 року

« 20 » квггня 2012 року м. Вшниця

Перев1рка фшансово-господарськоУ д1яльност1 П убл1Чного акшонерного 
товариства «Страхова компашя «М1СТО»» проведена за перюд з 01 ачня 2011 
року по 31 грудня 2011 року, шляхом вивчення Установчих документе, 
нормативних документе шдприемства на шдстав1, яких здшснювалася 
фшансово-господарська д1яльшсть, виконувалася бухгалтерська зв1тшсть, 
подавалася шформашя про Д1яльшсть Товариства, в пор1внянш з даними на 
початок року, змш, яю вщбулися протягом зв1Тного пер10ду, та узгодженосп 
розрахунк1в за надання послу г.

Вщповщальними особами за внутр1шн1Й контроль системи облку на 
п1дприемств1, достов1рне складання та подання фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1 Товариства 
за перюд з 01 С1чня 2011 року по 31 грудня 2011 року, що тдлягав  перев1рш 
були:

- Голова П равлш ня Т овариства -  Поплавський Олексш Олекс1йович
- Головнин бухгалтер -  Волинець Руслан Володимирович ( 01.01.2011р. -

12.07.2011р.)
Ткач Олег Васильович ( 13.07.2011р. -  18.09.2011р.) 
Басько Тетяна Павл1вна (19.09.2011р. -  31.12.2011 р.) 

При проведенш перев1рки з метою визначення повноти та достов1рност1 
розкриття шформацп використовувались:

- Статут пщприемства;
- Св1доцтва та Довщки, що п1дтверджують реестрац1ю Товариства;
- Головна книга за 2011 р к ;
- Первинш документа Товариства за 2011 р1к
- Зв1тн1сть за 2011 рж до Пенс1йного фонду (Сдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соц1альне страхування) та ДержавноТ податково-1 

хнспекцп;
- Баланс станом на 31 грудня 2011 року - (форма 1);
- Зв1Т про фш ансов1 результата за 2011 рж - (форма 2);
- Зв1т про рух грошових кошт1в за 2011 рж - (форма 3);

- Зв1т про власнйй кап1тал за 2011 р1к - (форма 4);
- Прим1тки до р1чно1 ф1нансово1 зв1тност1 за 2011 р1К - (форма 5);



Облжова пол1тика Публ1чного акцюнерного товариства «Страхова 
компашя «М1СТО» визначаеться: Законом УкраТни «Про бухгалтерський облж 
та фшансову зв1тшсть в УкраТш» вщ 16. 07. 1999 р. № 996 - XIV з змшами та 
доповненнями, Положень (стандарт1в) бухгалтерського облжу, Закошв УкраТни 
«Про оподаткування прибутку шдприемств», «Про податок на додану вартють» 
31 змшами та доповненнями, та шших нормативних документе з питань 
бухгалтерського облжу, оподаткування та ЗВ1ТНОСТ1, а також Податкового 
Кодексу УкраТни. Протягом 2011 року шдприемством використовувались 
принципи 1 методи ведения бухгалтерського облжу та складання фшансово'Т 
ЗВ1ТНОСТ1 вщповщно до Обл1ковоТ пол1Тики Товариства, що визначена Наказом 
№1 вщ 04.01.2011 року «Про облжову полггику пщприемства». Змши та 
доповнення до вказаного Наказу протягом зв^тного перюду не вносилися. Для 
забезпечення достов1рност1 даних бухгалтерського облжу 1 фшансово'Т ЗВ1ТНОСТ1 

п1дприемства за 2011 рж зг1дно Закону УкраТни «Про бухгалтерський обл1к 1 

ф1нансову зв1тн1Сть в УкраТн1» В1Д 16 липня 1999 року № 996-Х1У та шструкцп 
по 1нвентаризаци основних засоб1в, нематер1альних актив1в, товарно- 
матер1альних шнностей, грошових кошт1в I документ1в та розрахунк1В, 
затвердженоТ наказом М1н1стерства Ф ш анав УкраТни вщ 11 серпня 1994 
року № 69, на пщприемств1 була проведена р1чна 1нвентаризац1я (Наказ № 
52/1 вщ 01 грудня 2011р.). Ф1нансов1 зв1ти представленн! у единш грошов1Й 
ОДИНИЦ1 - гривш.

Баланс В1Дображас 1нформац1Ю про фшансовий стан п1дприсмства 1 

складаеться з наявних акт1в, зобов'язань та власного кашталу на зв1тну дату.

Необоротн1 активи
Обл1к основних засоб1в товариства здшснюеться у вщпов1ДНОСТ1 з 

вимогами Положения (Стандарту) бухгалтерського обл1ку № 7 «Основш засоби», 
затвердженого Наказом 1УПшстерства ф1нанс1в УкраТни вщ 27 кв1тня 2000 року 
№ 92 та обрано'Т обл1ковоТ пол1тики. Придбаш основн1 засоби зараховуються на 
баланс пщприемства за первинною варт1стю. Одиницею облжу основних засоб1в 
в бухгалтерскому обл1ку е об'ект основних засоб1в, амортизац1я яких 
нараховуеться прямол1н1Йним методом, шляхом дшення вартост1, яка 
амортизуеться, на строк корисного використання кожного обекта основних 
засоб1в.

Амортизашя малоцшних необоротних матер1альних актив1в нараховуеться 
в першому М1СЯЦ1 використання об'екта у розм1р1 100 в1дсотк1в його вартость

Протягом року п1Дприемством були придбанш та введен1 в експлуатац1ю 
основн1 засоби на загальну суму 25,2 тис.грн. Довгостроков1 ф1нансов! 1нвестицп 
ошнеш та в1дображен1 в актив1 балансу по первкнш  вартост! на загальну суму -  

13679,4 тис.грн.
На баланс! Товариства облжовуються основн1 засоби в сум1 115,9
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вщображений в момент надходження активу або погашения зобов'язань, яю 
призводять до збшьшення власного кашталу.

У стагп дохщ (виручка) вщ реал1заци продукш'У (товар1в, роб1Т, послуг) 
вщображено загальний дохщ без вирахування ПДВ, знижок, повернення товару. 
Тобто, в рядок 010 включений дохщ вщ основноУ д1яльност1 пщприемства який 
складае 3795,7 тис. гривень.

У стагп «Чистий дохщ» - рядок 035 - вщображена сума 2035,4 тис. 
гривень чистого доходу вщ реал1зацп товар1в, роб1т, послуг.

У статп «Соб1варпсть реал13ованоУ продукщУ» - рядок 040 - показана 
виробнича соб1варт1сть реал130ван01 продукш'У та наданих послуг в сум1 55,0 тис. 
гривень.

Результат основноУ д1яльносп пщприемства за зв1тний пер1од - валовий 
прибуток в сум1 1980,4 тис. гривень.

1нш1 операшйн1 доходи - рядок 060 -  55,1 тис. гривень, в тому числк

Розшифровка
1. Дохщ вщ надання послуг для шших страховиюв -  20,0 тис.грн.
2. Отримаш дотащУ- 5,7 тис.грн.
3. Утримаш витрати на ведения справи -  0,4 тис.грн.
4. Нараховаш частки страхових вщшкодувань, що пщлягають компенсац11 

перестраховиками -  14,7 тис.грн.
5. Суми, повернут! 13 резерву збитюв -  14,3 тис.грн.

Паралельно з вщображенням 1нших доход1в в рядку 090 показаш 1НШ1 

операц1йн1 витрати, сума яких складае 15,5 гривень

Розшифровка
1. Вщшкодування судових витрат, пеш та шфляцшних ви трат- 7,1 тис.грн.
2. Сплачеш штрафи та пеня -  7,7 тис.грн.
3. Загальнокорпоративш витрати -  0,7 тис.грн.

Витрати пов'язаш з управлшням та обслуговуванням пщприемства 
вщображеш в рядку 070 «АдмЫ стративш витрати» 1 

складають всього 1232,8 тис. гривень.
Сума витрат, пов'язаних 31 збутом 1 реал1зашею продукц1У, вщображена в 

рядку 080, складае 16,3 тис. гривень.
Фшансовий результат вщ операц1йноУ д1яльност1 - прибуток в сум1 770,9 

тис. гривень.

1нш1 доходи - рядок 130, 120 -. 512,7 тис. гривень 1 складаеться з доход1в, 
одержан их В1д:

- доходи вщ розм1щення депозит1в -  13,1 тис. грн.
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- доходи В1Д операшй з цшними паперами -  499,6 тис. грн.

Фшансов1 витрати (рядок 140) складаються з витрат в1д операцш з 
цшними паперами -  в сум 1 506,0 тис. гривень.

1нш1 витрати - рядок 160 складае 577,5 тис. гривень

Розшифровка

1.Благодшна допомога -  569,0 тис. грн.
2 .Списания необоротних актив1в -  8,5 тис. грн.

Фшансовий результат В1Д звичайноТ д1яльност1 до оподаткування складае 
200,1 тис. гривень.

Фшансовий результат вс1е-1 д 1яльност1 шдприемства за 2011 рж  -  чистий 
прибуток в сум1 41,8 тис. гривень.

Розд1Л II. Елементи операшйних витрат за 2011 рж складають 1319,9 
тис. гривень, в т.н.:

До складу елемент1в «М атер1альш затрати» в сум1 19,3 тис. гривень, 
включена вартють витрачених на:

- вартють бланюв -  1,5 тис.грн;
- витратш матер1али та господарськ1 товари -  6,7 тис.грн;
- канцелярсью товари -  11,1 тис.грн;

Витрати на оплату праш з вщрахуваннями на сощальш заходи -. 1010,7 
тис. гривень;

Амортизашя основних засоб1в 18,3 тис. гривень;
Амортизашя нематер1альних актив1в та 1нших необоротних матер1альних 

актив1в 5,0 тис. гривень;
В статтю ,Днш1 операц1йн1 витрати" включен! витрати на вщрядження, 

касове обслуговування банюв, послуги зв'язку, 1НШ1 послуги сторонш х 

орган1зашй 266,3 тис. гривень.

Розд1л III. Розрахунок показник1в прибутковост1 а к ц ш .
Чистий прибуток (збиток) на одну акшю складае 0,30 гривень. Див1денди у 

зв1тному пер1од1 не нараховувались 1 не виплачувались.

Форма 3 - Зв1т про рух грошових коштв.
В ЗВ1Т1 про рух грошових КОШТ1В НаДЭНа 1НформаЦ1Я про ЗМ1НИ, що 

в1дбулися у грошових коштах шдприемства за з в 1т н и й  перюд. У з в ! Т 1
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наводиться даш про рух грошових коптив в результат! операщйноУ, швестицшно'У 
та фшансовоУ д1яльност1.

Форма 4 - Зв1Т про власний каштал.
В ЗВ1Т1 про власний каштал розкрита шформащя про змши у склад1 

власного кашталу пщприемства протягом звпного перюду.

Статутннй каштал Товариства: Станом на 31 грудня 2011 року 
Статутний каштал сплачений в сум1 14000000 (Чотирнадцять мшьйошв) 
гривень, який подшено на 140000 (Сто сорок тисяч) штук простих 1менних 
акцш номшальною вартктю  100 гривень. Форма юнування акцш - 
бездокументарна. Клльюсть акцюнер1в -  3. Не розм1щених ц1нних папер1в 
Державно'1 частки та КомунальноУ власност1 в Сатутному каштал1 -  не мае, що 
в1дп0в1дае зареестрованому, в1Дповщно до чинного законодавства, Статуту 
Публ1чного акц1онерного товариства «Страхова компашя «М1СТО».

Додатковий капрал -  1,0 тис.гривень
Нерозподшений прибуток -  235,0 тис.гривень
Дооц1нка, уц!нка основних засоб1в, незавершеного буд1вництва, 

нематер1альних актив1в у зв1тному пер1од! не проводилася.

Висновок Рев13ора за пщсумками перев«рки ф1нансово-господарсько1 
д 1яльност1 Публ1чного акц1онерного товариства «Страхова компашя 

«М1СТО» за результатами финансового 2011 року

Перев1рка ф1нансово-господарськоУ д1яльност1 Публ1чного акц1онерного 
товариства «Страхова компан1я «М1СТО» за 2011 р1к, яка здшснювалася 
Рев1зором, в межах, передбачених Статутом, була своечасно забезпечена 
Головою Правлшня -  Поплавським Олекс1ем Олекс1йовичем та Головним 
бухгалтером -  Басько Тетяною Павл1вною. Результати перев1рки наступн1:

1. Фшансов1 зв1ти, за зв1тний перюд, справедливо та достов1рно в ус1х 
суттевих аспектах в1дображають ф1нансовий стан пщприемства, його фшансов1 
результати, рух грошових копгпв;

2. Бухгалтерський обл1к ведеться по журнально-ордерн1Й форм1, у 
вщпов1Дност1 до «Плану рахунк1В бухгалтерського облжу актив1в, кап1талу, 
зобовязань та господарських операцш п1дприемств та оргашзацш», 
затвердженого Наказом М1н1стерства ф1нанс1в УкраУни в1д 30 листопада 1999 
року за № 291;

3. Бухгалтерський облж в шлому проводиться з дотриманням Положеннь 
(Стандарт1в) бухгалтерського обл1ку та Наказу про облжову полпику
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Товариства;
4. Даш бухгалтерских рахунюв сшвставленш з даними в Бухгалтерських 

репстрах, Головнш книз1 та Балана станом на 31 грудня 2011 року;
5. Порушень, зловживань та недолш в у фшансово-господарськш 

д1яльност1 Товариства не виявлено.
6. Фшансова зв1тн1сть Товариства своечасно подана до Нацюнально1 

ком1Сп, що зд1йснюе державне регулювання на ринку фшансових послуг, 
ДержавноУ податково'1 адм1н1страц11, органу ДержавноУ Статистики.

Зауважень немае.

Пропозицп Загальним зборам акшонер1в:

1. Баланс станом на 31 грудня 2011 року та Зв1т про фшансов1 результати за 
2011 р1к Публ1чного акшонерного товариства «Страхова компан1я «М1СТО» - 
затвердити.

Рев1зор
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