
Звгг Рев!зора
за пщсумками перев1рки фшансово-господарськоУ д!яльност1 

Публ1чного акщонерного товариства «Страхова компашя «М1СТО» 
за результатами фшансового 2012 року

« 20 » березня 2013 року м. Вшниця

Перев1рка фшансово-господарсько‘1 Д1яльнос,п Публ1чного акщонерного товариства 
«Страхова компашя «М1СТО»» проведена за перюд з 01 С1чня 2012 року по 31 грудня 2012 року, 
шляхом вивчення Установчих документе, нормативних документ1в пщприемства. на пщстав1 
яких здшснювалася фшансово-господарська Д1яльшсть, складалась бухгалтерська звггшсть, 
подавалася шформащя про д1яльшсть Товариства, в пор1внянш з даними на початок року, змш, 
як1 вщбулися протягом зв1тного перюду, та узгодженост1 розрахунюв за надання послуг.

Вщповщальними особами за внутр1шнш контроль системи облжу на пщприемствг, 
достов1рне складання та подання фшансовоУ зв1тност1 Товариства за период з 01 с1чня 2012 року 
по 31 грудня 2012 року, що пщлягав перев1рщ, були:

- Голова Правлшня Товариства -  Поплавський ОлексШ Олексшович
- Головний бухгалтер -  Басько Тетяна Павл1вна

При проведенш перев1рки з метою визначення повноти та достов1рност1 розкритгя 1нформац11 

використовувались:
- Статут п1дприемства;
- Свщоцтва та Довщки, що П1дтверджують реестращю Товариства;
- Головна книга за 2012 рж;
- Первинн! документа Товариства за 2012 рж
- Зв1тн1сть за 2012 рж до Пенс1йного фонду (Сдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
сощальне страхування) та Державно'1 податковоТ шспекци;
- Баланс станом на 31 грудня 2012 року - (форма 1);
- Зв1т про фшансов1 результата за 2012 р1к - (форма 2);
- Зв1т про рух грошових кошт1в за 2012 р1к - (форма 3);
- Зв1т про власний капитал за 2012 р1к - (форма 4);
- Прим1тки до р1чно1 фшансово1 зв1тност1 за 2012 рж.

Обл1кова пол1тика Публ1чного акщонерного товариства «Страхова компания «М1СТО» 
визначаеться: Законом Укра1ни «Про бухгалтерський облж та ф1нансову зв1тн1сть в УкраУш» вщ 
16. 07. 1999 р. № 996 - XIV з змшами та доповненнями, Положениями (стандартами) 
бухгалтерского обл1ку, Податковим Кодексом Украши 13 зм1нами та доповненнями, та 1ншими 
нормативними документами з питань бухгалтерського облжу, оподаткування та звгтаос'п. 
Протягом 2012 року п1дприемством використовувались принципи 1 метода ведения 
бухгалтерського облжу та складання фшансово'1 зв1тност1 у в1дпов1дност1 до обл1КовоУ полггики 
Товариства, що визначена Наказом № 65/2 вщ 04.01.2012 року «Про орган1зацйо бухгалтерського 
обл1ку та облжову пол1тику в ПАТ «Страхова компан1я «М1сто». Зм1ни та доповнення до 
вказаного наказу протягом зв1тного перюду не вносилися. Для забезпечення достов1рност1 даних 
бухгалтерського обл1ку 1 фшансово‘1 зв1таост1 пщприемства за 2012 рж зпдао Закону Украши 
«Про бухгалтерський облж 1 ф1нансову зв1тн1сть в Украш1» вщ 16 липня 1999 року № 996-ХГУ та 
шструкцп по 1нвентаризац11 основних засоб1в, нематер1альних актив1в, товарно- 
матер1альних ц1нностей, грошових к о п тв  1 документ1в та розрахунюв, 
затверджено1 наказом Мш1стерства Ф1нанс1в Украши вщ Псерпня 1994 року № 69, на 
пщприемств1 була проведена р1чна 1нвентаризац1я (Наказ № 148 вщ 29 жовтня 2012 р.). 
Фшансов1 зв1та представленн! у еданш грошовгй одиниц1 - гривн1.

Форма 1. Баланс вщображае шформацйо про фшансовий стан п1дприемства. наявн1 активи, 
зобов'язання та власний кап1тал на зв1тну дату.



Необоротш активи
Об лис основних засоб^в товариства здшснюеться у вщповщносп з вимогами Положения 

(Стандарту) бухгалтерського облжу № 7 «Основш засоби», затвердженого Наказом 
Мшстерства фшанс1в УкраУни вщ 27 квпня 2000 року № 92 та обрано!' облйсово\' полгтаки. 
Придбаш основш засоби зараховуються на баланс пщприемства за первинною варпстю. 
Одиницею обл1ку основних засоб1в в бухгалтерському облику е об'ект основних засоб1в, 
амортизац1я яких нараховуеться прямолшшним методом, шляхом дшення вартосп, яка 
амортизуеться, на стр ок  корисного використання кож ного о б ’екта основних засоб1В.

Амортизац1я малощнних необоротних матер1альних актив1в нараховуеться в першому 
М1СЯЦ1 використання об'екта у розм1р1100 вщсотюв його вартосп.

Протягом року пщприемством були придбанш та введет в експлуатащю основш 
засоби на загальну суму 22,3 тис.грн. Довгостроков1 фшансов1швестицй оцшеш та вщображеш в 
актив1 балансу по перв1снш вартосп на загальну суму -  13679,4 тис. гривень.

На баланс! Товариства обл1ковуються основш засоби в сум! 114,9 тис.гривень. Сума 
накопичено'1 амортизаци основних засоб1в станом на 31 грудня 2012 року становить -  22,6 тис. 
гривень, залишкова варткть -  92,3 тис.гривень.

Нематерйальш активи
Облйс нематер1альних актив1в здайснюеться в1дповщно до Положения (Стандарту) 

бухгалтерського облгку 8 «Нематер1альш активи», затвердженого Наказом Мш1стерства фшанс1в 
Укра!ни вщ 18 жовтня 1999 року № 242, та облжовою политикою Товариства.

На баланс! Товариства облйсовуються нематер1альн1 активи в сум1 239,7 тис. гривень. 
Сума накопичено'1 амортизаци нематер1альних актив1в станом на 31 грудня 2012 року становить 
5,5 тис.гривень, залишкова варткть -  234,2 тис.гривень.

Нарахування амортизаци нематер1альних актив1в здшснюетьсься прямолш1йним 
методом, про що визначено в наказ1 про обл1кову пол1тику Товариства. Протягом зв1тного пер1оду 
метод нарахування амортизацИ нематергальних актив1в не зм1нювався.

Обороти! активи
Облж запасов на п1дприемств1 ведеться зпдно Положения (Стандарту) бухгалтерського 

облйсу № 9.
Деб1торська заборгован1сть за товари, робота та послуги, зпдно Положения (Стандарту) 

бухгалтерського облшу 10 «Деб1торська заборгован1сть» в1дображена за чистою реагпзацшною 
варттстю та становить 1,9 тис. гривень.

Затишок грошових коп тв  та гх екв1валент1в станом на 31 грудня 2012 року складае 
1554.1 тис. гривень.

Витрати майбутшх пер1од1в станом на 31 грудня 2012 року становлять 1,4 тис.гривень.

Поточш зобов’язання
Поточн1 зобов'язання в Баланс! пщприемства вщображаються за сумою погашения. 

Розрахунки п1дприемства з прац1вниками по зароб1тнш плат1. з бюджетом, по сошальному 
страхуванню здайснюються у вщпов1Дност1 з д1ючими вимогами законодавства та встановленими 
нормативами.

Форма 2. Зв1т про фшансовй результати. Метою складання звггу про фшансов1 результата е 
надання користувачам повно-1 , правдиво1 та неупереджено'1 1нформацп про вег доходи, витрати, 
прибутки 1 збитки В1Д Д1ЯЛЬНОСТ1 П1ДПриемСТВа за ЗВ1ТНИЙ Пер10Д. Дохщ у ЗВ1Т1 про ф1НаНСОВ1 
результата вщображений в момент надходження активу або погашения зобов'язань, як1 

призводять до збшьшення власного кап1талу.
У стагп дохщ (виручка) вщ реатзаци продукц11 (товар1в, роб1т, послуг) вщображено 

загальний дохщ без вирахування ПДВ. Тобто, в рядок 010 включений дохщ вщ основно! 
д^яльносп пщприемства. який складае 9559,9 тис. гривень.

У стагп «Чистий дохщ» - рядок 035 - вщображена сума 4455,4 тис. гривень чистого 
доходу вщ реал1зацн товаров, робхт, послуг.

У стагп «Соб1варпсть реал130ван01 продукци» - рядок 040 - показана виробнича 
соб1варт1сть реал1зовано1 продукц!! та наданих послуг в сум! 406,3 тис. гривень.
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Результат основной дЬтьносп тдприемства за звггний перюд - валовий прибуток в суш 4049.1 
тис. гривень.
1нпп операщйш доходи - рядок 060 -  113,1 тис. гривень, в тому числк 

Розшифровка
1. Дохщ вщ надання послуг для шших страховиюв -  38,1 тис. грн.
2. Отримаш дотацп -  22,0 тис.грн.
3. Утримаш витрати на ведения справи -  2,2 тис.грн.
4. Нараховаю частки страхових вщшкодувань, що пщлягають компенсацп перестраховиками -  8,3 
тис.грн.
5. Суми, повернул 13 резерву збитюв -  42,5 тис.грн.

Паралельно з вщображенням шших доход1в в рядку 090 показан 1 шип операщйш витрати, 
сума яких складае 20,3 тис.гривень.

Розшифровка
1. Збиток вщ списания необоротних активов -  7,5 тис.грн.
2. Збиток вщ операцш з щнними паперами -  12,8 тис.грн.

Витрати. пов'язаш з управлшням та обслуговуванням пщприемства, вщображеш в рядку 070 
«Адмппстративш витрати» 1 складають всього 2352,7 тис. гривень.
Сума витрат, пов'язаних 31 збутом 1 реагпзащею продукцп, вщображена в рядку 080, складае 
75,2 тис. гривень.
Фшансовий результат вщ операц1Йно1 д1яльност1 - прибуток в сум1 1714,0 тис. гривень.

1нш1 доходи - рядок 120 1 130 -  80,2 тис. гривень -  це доходи вщ розмщення депозитгв.

1нш1 витрати - рядок 160 - складають 1293,1 тис. гривень.

Розшифровка
1.Благодшна допомога -  1073,3 тис. грн.
2.Списания дебггорсько'1 заборгованосп -  89,0 тис. грн.
2.Формування резерву збитюв -  130,8 тис. грн.

Ф1нансовий результат вщ звичайно'1 д1яльност1 до оподаткування складае 501,1 тис. гривень.

Фшансовий результат вс1е'1 д1яльност1 п1дприемства за 2012 рис -  ч и с ти й  прибуток в сумг 134,3 
тис. гривень.

Роздш II. Елемеити операцшиих витрат за 2012 рйс складають 2854,5 тис. гривень, в т. ч.:
До складу елемент1в «Матер1альш затрата» в сум1 48,0 тис. гривень включена:
- варлсть бланк1в -  17,0 тис.грн;
- витратш матер1али та господарсью товари -  16,0 тис.грн;
- канцелярсью товари -  15,0 тис.грн;

Витрати па оплату пращ -  1341,3 тис. гривень;
Вщрахування на сощальш заходи -  488.4 тис.гривень;
Амортизащя основних засоб1в та нематер1альних активов - 28,1 тис. гривень;
В статтю „1нпп операц1йн1 витрати" вюпочен1 витрати на вщрядження, касове обслуговування 
банюв, послуги зв'язку, комунальн! послуги, орендна плата та шпй послуги сторонн1х оргашзацш 
у сум1 948,7 тис. гривень.

Розды III. Розрахуиок показииюв прибутковосп акмий.
Чистий п р и буток  (збиток) на одну акщю складае 0,96 гривень. Дивщенди у зв1тн о м у пер10Д1 не ’ 
нараховувались 1 не виплачувались.
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Форма 3 - Звгг про рух грошових копгпв.
В з в т  про рух грошових копгпв надана шформащя про змши, що вщбулися у грошових копггах 
пцшриемства за з в 1 т н и й перюд. У з в 1 т 1 наводяться даш про рух грошових к о п тв  в результат! 
операцшноТ, швестицшно'1 та фшансово'1 д1яльност1.

Форма 4 - Звгг про власний капггал.
В ЗВ1Т1 про власний каштал розкрита шформащя про ЗМ1НИ у склад1 власного кашталу 
пщприемства протягом звиного перюду.

Статутний каштал Товариства: Станом на 31 грудня 2012 року Статутний каштал сплачений в 
сум1 14000000 (Чотирнадцять мьпьйотв) гривень. який подшено на на 140000 (Сто сорок 
тисяч) штук простих 1менних акцш номшальною вартютю 100 гривень. Форма юнування акцш - 
бездокументарна. Кшыасть акцюнер1в -  3. Не розм1щених цшних папер1в. державно! частки та 
комунально! власносп в Статутному кап1тал1 немае, що вщповщае зареестрованому, вщповщно 
до чинного законодавства, Статуту Публ1чного акц1онерного товариства «Страхова компан1я 
«М1СТО».
Додатковий капггал -  1,0 тис. гривень 
Нерозподьлений прибуток -  451,2 тис. гривень

У зв’язку 13 переходом у 2012 р. страхових компан1й в1дпов1дно до вимог законодавства Украши 
на м1жнародн1 стандарти ф1нансово1 зв1тност1, у зв1тному пер1од1 проводилася переоц1Нка 
основних засоб1в, нематер1альних актив1в та ф1нансових 1нвестицш. Результата переоценки 
актив1в станом на 01.01.2012 р. вщображен1 шляхом коригування суми нерозподшеного прибутку 
Товариства на початок зв1тного перюду.

Висновок Ревизора за пщсумками перев1рки фшансово-господарськоТ д1яльност1 

Публ1Чного акц10нерного товариства «Страхова компашя «М1СТО» 
за результатами фшансового 2012 року

Перев1рка фшансово-господарсько! д1яльност1 Публ1Чного акц1онерного товариства 
«Страхова компашя «М1СТО» за 2012 р1к, яка здшснювалася Ревгзором. в межах, передбачених 
Статутом, була своечасно забезпечена Головою Правлшня -  Поплавським Олекс1ем 
Олексшовичем та Головним бухгалтером -  Басько Тетяною Павл1вною. Результата перев1рки 
настушп:

1. Финансов! зв1ти за зв1тний пер1од справедливо та достов1рно в ус1х суттевих аспектах вщобра- 
жають ф1нансовий стан пщприемства, його фшансов1 результата, рух грошових копгпв;

2. Бухгалтерський обл1к ведеться по журнально-ордернш форм1, у вщпов1дност1 до «Плану 
рахунюв бухгалтерського облику актив1в, кашталу, зобовязань та господарських операцгй 
пщприемств та орган1зац1Й», затвердженим Наказом МЫстерства ф1нанс1в Украши вщ 30 листопада 
1999 року за № 291;

3. Бухгалтерський обл1К в цшому проводиться з дотриманням Положень (Стандарт1в) 
бухгалтерського обл1ку та Наказу про облжову пол1тику пгдприемства;

4. Даш бухгалтерських рахунк1в сп1вставленн1 з даними в бухгалтерських репстрах, головней 
книз1 та Баланс! станом на 31 грудня 2012 року;

5. Порушень, зловживань та недолшв у ф1нансово-господарськ1й д1яльност1 Товариства не 
виявлено.

6.Ф1нансова зв1тн1сть Товариства за м1жнародними стандартами своечасно подана до 
НащональноТ комгси, що зд1Йснюе державне регулювання у сфер1 ринюв фшансових послуг, • 
Вшницько! ОДП1 Венницькоё област1 Державно!' податковоё служби. Головному управлению
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Пропозици Загальним зборам акщонер1в:
1. Баланс станом на 31 грудня 2012 року та Звгг про фшансов1 результата за 2012 рж Публ1Чного 
акшонерного товариства «Страхова компашя «М1СТО» - затвердити.

статистики у Вшницькш область Зауважень немае.


