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ЕМІТ ІНФО

БАЛАНС на 31 грудня 2012 р.     •    Форма №1     •    (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”)

Підприємство: ТОВ СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

Територія: Київ

Організаційно-правова форма господарювання: Підприємства

Орган державного управління: Національна комісія, що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг

Вид економічної діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя

Середня кількість працівників: 1 12

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 01024, КИЇВ, КИЇВ 24, Богомаза, буд. 6

Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці):

• за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

• за міжнародними стандартами фінансової звітності

АКТИВ Код 
рядка

На початок звіт-
ного періоду

На кінець звіт-
ного періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
   залишкова вартість 010 106.5 106.5
   первісна вартість 011 147 147
   накопичена амортизація 012 40.5 40.5
Незавершені капітальні інвестиції 020 – –
Основні засоби: 
   залишкова вартість 030 3.1 1.7
   первісна вартість 031 162 163.2
   знос 032 158.9 161.5
Довгострокові біологічні активи:
   справедлива (залишкова) вартість 035 – –
   первісна вартість 036 – –
   накопичена амортизація 037 (–) (–)
Довгострокові фінансові інвестиції: 
   які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств 040 13.5 13.5
   інші фінансові інвестиції 045 7403.4 7402.3
Довгострокова дебіторська забор-
гованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості 055 – –
Первісна вартість інвестиційної 
нерухомості 056 – –
Знос інвестиційної нерухомості 057 (–) (–)
Відстрочені податкові активи 060 – –
Гудвіл 065 – –
Інші необоротні активи 070 – –
Гудвіл при консолідації 075 – –
Усього за розділом І 080 7526.5 7524

II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 9 34.3
Поточні біологічні активи 110 – –
Незавершене виробництво 120 – –
Готова продукція 130 – –
Товари 140 – –
Векселі одержані 150 - –
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги:
   чиста реалізацшна вартість 160 1125.8 794.6
   первісна вартість 161 1125.8 794.6
   резерв сумнівних боргів 162 (–) (–)
Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками: 
   з бюджетом 170 – –
   за виданими авансами 180 - -
   з нарахованих доходів 190 4.4 6.5
   із внутрішніх розрахунків 200 – –
Інша поточна дебіторська забор-
гованість 210 40.6 90.8
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
   в національній валюті 230 2477.4 1690.9
   у тому числі в касі 231 0.4 –
   в іноземній валюті 240 – –
Інші оборотні активи 250 – –
Усього за розділом II 260 3657.2 2617.1

III. Витрати майбутніх періодів 270 – –
ІV.Необоротні активи та групи 

вибуття 275 – –
Баланс 280 11183.7 10141.1

Пасив Код 
рядка

На початок звіт-
ного періоду

На кінець звіт-
ного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 8000 8000
Пайовий капітал 310 – –
Додатковий вкладений капітал 320 30 30
Інший додатковий капітал 330 – –
Резервний капітал 340 71.2 117.7
Нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток) 350 936.7 344.4
Неоплачений капітал 360 (–) (–)
Вилучений капітал 370 (–) (–)
Накопичена курсова різниця 375 – –
Усього за розділом І 380 9037.9 8492.1
Частка меншості 385 – –

II. Забезпечення майбутніх ви-
трат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 – –
Інші забезпечення 410 – –
Сума страхових резервів 415 1298.8 1013.2
Сума часток перестраховиків у 
страхових резервах 416 155.6 117.8
Залишок сформованого призового 
фонду, що підлягає виплаті пере-
можцям лотереї 417 – –
Залишок сформованого резерву на 
виплату джек-поту, не забезпече-
ного сплатою участі у лотереї 418 – –
Цільове фінансування    2 420 – –
Усього за розділом II 430 1143.2 895.4

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 – –
Інші довгострокові фінансові 
зобов’язання 450 – -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 – –
Інші довгострокові зобов’язання 470 – –
Усього за розділом III 480 – -

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - –
Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов'язаннями 510 – –
Векселі видані 520 – –
Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 530 155.1 114.2
Поточні зобов’язання за розра-
хунками:
   з одержаних авансів 540 – –
   з бюджетом 550 216.5 190.4
   з позабюджетних платежів 560 – –
   зі страхування 570 0.6 –
   з оплати праці 580 1.5 1.9
   з учасниками 590 85.5 –
   із внутрішніх розрахунків 600 – –
Зобов’язання, пов’язані з необорот-
ними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 – –
Інші поточні зобов’язання 610 543.4 447.1
Усього за розділом IV 620 1002.6 753.6

V. Доходи майбутніх періодів 630 – –
Баланс 640 11183.7 10141.1

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 3 рядка 420 графа 4       Сума благодійної допомоги  (421) –

ТОВ СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2013 01 01

за ЄДРПОУ 35482587

за КОАТУУ 8038200000

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД 65.12

 V

Код за ДКУД 1801001

ТОВ  СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2012 р     •    Форма №2
(Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3)

Код за ДКУД 1801003І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування 
показника

Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 010 21313.6 -
Податок на додану вартість 015 (–) (–)
Акцизний збір 020 (–) (–)

025 (–) (–)
Інші вирахування з доходу 030 (–) (–)
Чистий доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 035 21313.6 -
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 040 17367.8 -
Загальновиробничі витрати 045 0 0
Валовий: 
   прибуток 050 3945.8 -
   збиток 055 (–) (–)
Інші операційні доходи 060 40.8 -
   у т.ч. дохід від первісного 
визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 061

Адміністративні витрати 070 1372.9 -
Витрати на збут 080 1840.9 -
Інші операційні витрати 090 38.9 -
   у т.ч. витрати від первісного визнання 
біологічних активів сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 091 - -

Фінансові результати від операційної 
діяльності: 
   прибуток 100 733.9 -
   збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 – –
Інші фінансові доходи 120 329.2 -
Інші доходи 1 130 - -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 (–) (–)
Інші витрати 160 1.1 -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 165 – –
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 
   прибуток 170 1062 -
   збиток 175 (–) (–)
   у т. ч. прибуток від припиненої діяльності 
та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 176 - -

   у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/
або збиток від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності 177 - -

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 180 727.6 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності 185 – –
Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
   прибуток 190 334.4 -
   збиток 195 (–) (–)
Надзвичайні: 
   доходи 200 - -
   витрати 205 (–) (–)
Податки з надзвичайного прибутку 210 – –
Частка меншості 215 – –
Чистий: 
   прибуток 220 334.4 -
   збиток 225 (–) (–)
Забезпечення матеріального 
заохочення 226 – –

1 З рядка 130 графа 3     Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою     (131)       –

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 18.2 -
Витрати на оплату праці 240 649.6 -
Відрахування на соціальні заходи 250 220.1 -
Амортизація 260 2.7 -
Інші операційні витрати 270 2362.1 -
Разом 280 3252.7 -

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва 
статті

Код 
рядка

За звітний 
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 310 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 320 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 330

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2012 р • Форма №3
(Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4)

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 22197.60 -
Погашення векселів одержаних 015 – –
Покупців і замовників авансів 020 – -
Повернення авансів 030 75 -
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками 035 2.50 -
Бюджету податку на додану вартість 040 – –
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050 – –
Цільового фінансування 060 9.80 -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 – –
Інші надходження 080 38.90 -

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 20758.40 -
Авансів 095 - -
Повернення авансів 100 - -
Працівникам 105 540.80 -
Витрат на відрядження 110 8.80 -
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 - -
Зобов’язань з податку на прибуток 120 753.90 -
Відрахувань на соціальні заходи 125 247.90
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 130 130.60 -
Цільових внесків 140 - -
Інші витрачання 145 62.60 -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -179.20 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 – –
Чистий рух коштів від операційної ді-
яльності 170 –179.20 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація: 
   фінансових інвестицій 180 - -
   необоротних активів 190 – –
   майнових комплексів 200 – –
Отримані: 
   відсотки 210 324.70 -
   дивіденди 220 – –
Інші надходження 230 – –
Придбання: 
   фінансових інвестицій 240 - -
   необоротних активів 250 1.30 -
   майнових комплексів 260 (–) (–)
Інші платежі 270 (–) (–)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 323.40 -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 – –
Чистий рух коштів від інвестиційної ді-
яльності 300 323.40 -
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 – –
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 – –
Погашення позик 340 - -
Сплачені дивіденди 350 930.70 -
Інші платежі 360 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -930.70 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 – –
Чистий рух коштів від фінансової ді-
яльності 390 -930.70 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 -786.50 -
Залишок коштів на початок року 410 2477.40 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 420 – –
Залишок коштів на кінець року 430 1690.90 -

ТОВ  СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»
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ЕМІТ ІНФО

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2012 р     •    Форма №4
(Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5)

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший до-
датковий 

капітал
Резервний 

капітал
Нерозпо-
ділений 

прибуток

Неопла–
чений 

капітал
Вилучений 

капітал
Накопичена 

курсова 
різниця

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 8000 – 30 – 71.20 936.70 – – – 9037.90
Коригування:
Зміна облікової політики 020 – – – – – – – – – –
Виправлення помилок 030 – – – – – – – – – –
Інші зміни 040 – – – – – - – – – -
Скоригований залишок на початок 
року 050 8000 – 30 – 71.20 936.70 – – – 9037.90
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 – – – – – – – – – –
Уцінка основних засобів 070 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Дооцінка незавершеного будівни-
цтва 080 .
Уцінка незавершеного будівництва 090 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–)
Використання дооцінки необорот-
них активів 120 – – – – – – – – – –
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 – – – – – 334.20 – – – 334.20
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 – – – – – -880 – – – -880
Спрямування прибутку до статутно-
го капіталу 150 – – – – – (–) – – – –
Відрахування до резервного 
капіталу 160 – – – – 46.50 -46.50 – – – –
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодав-
ства 170 – – – – – – – – – –
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 – – – – – – – – – –
Погашення заборгованості з 
капіталу 190 – – – – – – – – – –
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 200 – – – – – – – – – –
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 – – – – – – – – – –
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 220 – – – – – – – – – –
Анулювання викуплених акцій 
(часток) 230 (–) – – – – – – – – (–)
Вилучення частки в капіталі 240 (–) – – – – – – – – (–)
Зменшення номінальної вартості 
акцій 250 (–) – – – – – – – – (–)
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 – – – – (–) – – – – (–)
Безкоштовно отримані активи 270 – – – – – – – – – –
Інші зміни 280 – – – – – – – – – –
Разом змін в капіталі 290 – – – – 46.50 -592.30 – – – -545.80
Залишок на кінець року 300 8000 – 30 – 117.70 344.40 – – – 8492.10

Керівник       Данилюк Ніна Василівна                    Головний бухгалтер              Ткаченко Людмила Володимирівна

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова компанія 
«ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК

I. Основні відомості про Товариство.

Повна назва юридичної особи: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»

ЄДРПОУ: 35482587.

Місцезнаходження: Україна, 01033 м. Київ, вул. Богомольця, буд. 6

Дата та місце реєстрації: 22 жовтня 2007 року Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, номер запи-
су  10701020000030349, свідоцтво серії А01 № 259614

Види діяльності: Інші послуги у сфері страхування

Орган управління, у віданні якого перебуває Компанія: Компанія є самостійною, не перебуває у віданні органів управління

Середня кількість працівників протягом 2012 року 12 осіб

Звітна дата та звітний період: Звітна дата – станом на кінець дня 31 грудня 2012 року.
Звітний період – 2012 рік.

Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру: Функціональна валюта звітності – гривня.
Одиниці виміру – тисячі гривень.

1.Учасники Товариства. 
Учасниками Товариства ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» є юридичні та фізичні особи:
– юридична особа за законодавством України Товариство з обмеженою відповідальністю «АСИСТАНС УКРАЇНИ»;
– фізична особа Недільський Петро Євгенович, громадянин України;
– фізична особа Пашута Віталій Всеволодович, громадянин України;
– фізична особа Данилюк Ніна Василівна, громадянка України.

ТОВ  СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»
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Станом на 31грудня 2012 року частки учасників складали:

№ п/п Учасники Внесок до статутного фонду (капіталу), грн % у статутному фонді (капіталі)
1 2 3 4
1 ТОВ «АСИСТАНС УКРАЇНИ» 4 000 000,00 50,0%

 2 Недільський Петро Євгенович  1 800 000,00 22,5%
3 Пашута Віталій Всеволодович 1 800 000,00 22,5%
4 Данилюк Ніна Василівна 400 000,00 5,0%

Всього 8 000 000,00 100,0%

2. Інформація про види господарської діяльності. 
ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» відповідно до довідки серії АА № 776169 про 
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 
21.11.2012 р., виданої Головним управлінням статистики у м. Києві: 

Статистичні коди Види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

3. Предмет, цілі та місце діяльності згідно Статуту. 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по за-
безпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян та здійснен-
ня фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством. 
Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування, перестрахування і фі-
нансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 
управлінням.
Товариство здійснює усі види обов’язкового та добровільного страхування та пере-
страхування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензію.

II. Основа підготовки фінансової звітності 

На виконання вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2012 р., була підго-
товлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які опу-
бліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України. За всі попередні звітні 
періоди, що включаючи рік, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство готувало 
фінансову звітність у відповідності до національних загальноприйнятих принципів 
бухгалтерського обліку (національних П(С)БО). Дана звітність за рік, що закінчився 31 
грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, що підготовлена у відпо-
відності до МСФЗ. 
Фінансова звітність Товариства базується на таких принципах: історичної собівартос-
ті, визнання доходу, відповідності та повного розкриття; на таких допущеннях: без-
перервності діяльності, єдиного грошового вимірника та періодичності. Фінансова 
звітність відповідає таким обмеженням: суттєвості, особливості галузі, консерватиз-
му, своєчасності, балансу між вигодами та витратами, достовірності та справедливого 
надання інформації. Фінансовій звітності притаманні наступні якісні характеристики: 
дохідливість, достовірність, зіставність та доречність . 
Облікова політика складена для розкриття принципів, основ, домовленостей, правил 
та методик, яких дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових зві-
тів. Облікова політика Товариства може бути змінена тільки якщо: це     вимагається 
стандартом або тлумаченням; або з метою підвищення інформативності звітності. 
Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що перед-
бачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики. 
Помилки попереднього періоду виправляються шляхом ретроспективного перера-
хунку через рахунок «Нерозподілені прибутки(збитки)». 

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 
31.12.2012 р. ТДВ «Страхова компанія «Професійне страхування», є бухгалтерські 
політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з 
П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів 
та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 
будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного 
пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження 
застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансо-
вих звітів згідно МСБО 1.

III. Основні положення облікової політики та облікові оцінки.

Загальні положення
Фінансова звітність Товариства підготовлена у національній валюті України – гривні 
Тривалість операційного циклу, з метою класифікації активів та зобов’язань, вважати 
рівним одному календарному року. 

Облік основних засобів 
Облік основних засобів ведеться у відповідності до МСФЗ 16 «Основні засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного вико-
ристання (експлуатації) більше року та якщо його утримують для надання послуг, для 
здавання в оренду або для адміністративних цілей. Вартісне обмеження не застосо-
вується. Об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, зарахо-
вується на баланс підприємства за собівартістю. Послідуюча оцінка основних засобів 
здійснюється по історичній вартості у відповідності до моделі собівартості МСФЗ 16 
«Основні засоби». 

Амортизація основних засобів та необоротних активів
Амортизацію активу починають з моменту, коли він стає придатним для використан-
ня, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому 
він придатний до експлуатації, тобто с дати акту введення в експлуатацію основних 
засобів. Нарахування амортизації проводити щомісячно .
Амортизацію окремого об’єкта основних засобів для бухгалтерського обліку розра-
ховується із застосуванням прямолінійного методу.

Облік нематеріальних активів, метод нарахування амортизації та строки ви-
користання.
Визнання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до 
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». На балансі облікуються ідентифіковані нематеріаль-
ні активи, а саме які можуть бути відокремлені, або які виникли внаслідок договірних 
або інших юридичних прав.Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартіс-
тю. Після первісного визнання нематеріальний актив відображається у відповідності 
до моделі собівартості, тобто відображається за собівартістю за вирахуванням амор-
тизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація окремого об’єкта нематері-
альних активів розраховується із застосуванням прямолінійного методу.
Нематеріальні активи безстрокові (наприклад, ліцензії) вважаються неамортизовани-
ми активам та по таким об’єктам нарахування зносу не проводиться.
Зменшення корисності активів 
У відповідності до МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» проводиться нарахуван-
ня резерву збитків від зменшення корисності активів. По основним засобам та нема-

теріальним активам один раз на рік станом на 01 грудня кожного року проводиться 
тест на зменшення корисності активів. 

Облік запасів
Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариства визнаються, оцінюються і обліко-
вуються згідно з МСФЗ 2 «Запаси». 
Одиницею запасів є кожне найменування цінностей, яке оприбутковується за ціною 
придбання. 
Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів. Списання бланків суворої звітності здійснюється щомі-
сяця. 

Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства визнаються, оцінюються і облікову-
ються згідно з МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ 28 «Ін-
вестиції в асоційовані підприємства». 

Фінансові інструменти (фінансові активи) 
Фінансові інструменти Товариства визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з 
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання», 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», МСФО 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Товариство класифі-
кує свої фінансові активи з метою обліку за такими категоріями:
1. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий 
результат (придбані або створені в основному з метою продажу або перепродажу в 
близькому майбутньому; є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інстру-
ментів, якими управляють разом та щодо яких існують свідчення останньої фактичної 
схеми отримання короткострокового прибутку) 
2. Фінансові активи, що утримуються до погашення (якщо компанія має намір утри-
мувати їх до погашення);
3. Позики та дебіторська заборгованість;
4. Фінансові інструменти наявні для продажу (всі, що не ввійшли в інші групи).
Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається в момент здій-
снення інвестиції та під час регулярного перегляду відповідності інвестицій постав-
леним цілям. 
– облік грошових коштів
Грошові кошти у балансі включають грошові кошти в банках та у касі. 
– дебіторська заборгованість, в т.ч.-
Дебіторська заборгованість відноситься до третьої категорії фінансових активів. Сум-
нівна заборгованість не вважається фінансовим активом.
– дебіторська заборгованість від страхувальників
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється 
за первісною вартістю. Подальше визнання – в балансі дебіторська заборгованість 
визнається за мінусом резерву з сумнівних боргів дебіторської заборгованості. Нара-
хування резерву сумнівних боргів проводиться раз на рік станом на 31 грудня. Резерв 
розраховується множенням суми дебіторської заборгованості станом на 31 грудня на 
коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності визначається відношенням середньої 
питомої ваги списаної впродовж періоду дебіторської заборгованості до суми дебі-
торської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 – 5 років. 
В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості по страхуванню відно-
ситься дебіторська заборгованість по перестрахуванню.
– дебіторська заборгованість інша 
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги оцінюється за первісною вартістю. В балансі дебіторська заборгованість за 
роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву знецінення . Нараху-
вання резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості іншій проводиться 
методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспро-
можності окремих дебіторів.
Дебіторська заборгованість інша класифікується як: дебіторська заборгованість с 
бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів на інша дебіторська забор-
гованість.

Аквізиційні витрати відстрочені
Аквізиційні витрати – це нарахована винагорода страховим посередникам (броке-
рам, страховим агентам) за роботу, пов’язану з підготовкою та укладанням договорів 
страхування, включаючи консультування та інформаційні послуги. 

Зобов’язання 
Зобов’язання довгострокові (непоточні) та поточні відображаються у балансі окремо.

Страхові резерви
Вимогами МСФЗ 4 «Страхові контакти» передбачено надання інформації про страхові 
зобов’язання (страхові резерви), але не містить методики їх створення. Для забезпе-
чення виконання зобов’язань по договорам страхування в Товаристві створюються 
технічні резерви відповідно «Правил формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя», затверджених роз-
порядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.12.2004 року №3104 :
– резерв незароблених премій; 
– резерв заявлених, але не виплачених збитків; 

Величина резервів незароблених премій (по видам страхування) розраховується ме-
тодом 1/24 від 80 відсотків надходжень сум страхових платежів (страхових премій) по 
видам страхування.
У процесі здійснення операцій перестрахування визначається величина частки пере-
страховика (перестраховиків) у резерві незароблених премій залежно від належних 
до сплати перестраховикам згідно з укладеними договорами сум часток страхових 
платежів ( страхових премій) .
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування, ви-
значається за кожною неврегульованою претензією. При цьому до суми резерву за-
явлених, але не виплачених збитків, додаються витрати на врегулювання збитків в 
сумі 3%.

Доходи 
Доходи від страхової діяльності та від перестрахування облікуються у відповідності 
до МСФО 4 «Страхові контракти».
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Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених договором страхування умов, набрання чинності та 
сплати страхувальником страхових платежів, враховуючи особливості ст.18 закону України « Про страхування»  від 7 березня 1996 року N 86/96-В. 
До складу доходу від реалізації страхових послуг включаються:
– зароблені страхові премії, в частині сум страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, що минули цілком або частково на звітну дату;
– комісійна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
– комісійна винагорода за надання послуг для інших страховиків (посередницька діяльність щодо укладання договорів страхування інших страховиків, послуги щодо врегулю-
вання страхових подій за договорами страхування інших страховиків);
– частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
– суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток;
– повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів;
– результат зміни резервів, інших, ніж РНЗП.

Інші доходи Товариства облікуються у відповідності до МСФО 18 «Дохід».
Інші доходи визнаються за справедливою вартістю за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує 
виконання робіт або надання послуг.

Витрати
Витрати Компанії визнаються і нараховуються згідно та у відповідності ст. 138 та ст.156 р. ІІІ ПКУ.
Витрати визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують факт здійснення витрат.

Оподаткування
Поточний податок на прибуток розраховується в відповідності до законодавства з урахуванням ставок з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату. 
Відкладений податок з отриманих авансів за договорами страхування розраховується за ставкою 3%, з інших авансів за ставкою відповідно до законодавства (в 2012 році-21%). 

Фінансові результати та прибуток
Фінансові результати визначаються у цілому по Товаристві. Закриття облікового періоду та визначення фінансового результату здійснюється щоквартально. Розподіл чистого 
прибутку Товариства здійснюється на підставі рішень Загальних Зборів акціонерів.

IV.Розкриття фінансової звітності.

Звіт про фінансовий стан

Довгострокові активи:
- Основні засоби
В 2012 році придбано основних засобів на суму 1,3 тис. грн.. Нарахована амортизацію на суму 2,7 тис. грн. Переоцінки основних засобів не відбувалось. Інформація про рух осно-
вних засобів в розрізі груп наведена в таблиці

Групи основних засобів
Залишок на початок року

Надійшло 
за рік

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна 
вартість знос первісна 

вартість знос первісної  
вартості зносу первісна 

 вартість знос

Машини та обладнання 94,7 94,7 0 0 0 0 0 0 94,7 94,7
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 12,3 11,4 0 0 0 0,9 0 0 12,3 12,3

Інші основні засоби 14,4 14,4 0 0 0 0 0 0 14,4 14,4
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 40,6 38,3 1,3 0 0 1,8 0 0 41,8 40,1

Разом 162,0 158,8 1,3 0 0 2,7 0 0 163,2 161,5

– Нематеріальні активи
Переоцінки нематеріальних активів не відбувалось. Інформація про рух нематеріальних активів в розрізі груп наведена в таблиці:

Групи нематеріальних 
активів

Залишок на початок 
року Надійшло за 

рік

Вибуло за рік
Нараховано амор-

тизації за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна  
 вартість знос первісна 

вартість знос первісної  
 вартості знос первісна  

 вартість знос

Ліцензії 147,0 40,5 0 0 0 0 0 0 147,0 40,5
Разом 147,0 40,5 0 0 0 0 0 0 147,0 40,5

– Довгострокові інвестиції.
Розшифровка довгострокових інвестицій наведена в таблиці:

Назва емітента ЦП Код ЄДРПОУ емітента Дата початку вкладень Внесок в статутний фонд, тис.
грн % участі

ПАТ «Авангард» 36019681 31.12.2011 7402,3 0,4
ТОВ «Асистанс Півдня» 36236145 04.10.2008 13,5 100
Всього     7415,8

Короткострокові активи:
– Запаси.
Станом на 31 грудня 2011 року балансова вартість запасів складала 9,0 тис. грн. Протягом 2012 року придбано запасів на суму 40,3 тис .грн. та використано на суму 15,0 тис. грн. 
Класифікація запасів станом на 31 грудня 2012 року наведена в таблиці:

Запаси  Сума, тис.грн.
Бланки полісів та інші бланки суворої звітності 29,3

Сировина та матеріали 3,3
МШП 1,7

Разом 34,3

Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість по страхуванню (794,6 тис. грн.) складається з дебіторської заборгованості страхувальників в сумі 775,1 тис. грн., та дебіторської заборгованість по 
перестрахуванню в сумі 19,5 тис. грн.. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів складає 6,5 тис. грн. та складається з дебіторської заборгованості з нарахованих доходів 
по відсоткам по банківським вкладам в сумі 6,5 тис. грн.. 
Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 90,8 тис. грн. та складається з дебіторської заборгованості з різними дебіторами в сумі 89,1 тис. грн., заборгованості фонду со-
ціального страхування в сумі 1,7 тис. грн. 

Власний капітал.

Склад Власного капіталу на 01.01.2012  на 31.12.2012 Примітки
Статутний капітал 8000,0 8000,0 статутний капітал не збільшився 
Інший додатковий капітал 30,0 30,0 не збільшився
Резервний капітал 71,2 117,7 згідно Статуту Товариства збільшився на 5% від прибутку .
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 936,7 344,4 зменшено у зв’язку з нарахуванням дивідендів

– Статутний фонд.
Статутного капіталу ТДВ «СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» не збільшився .

– Резервний капітал. 
Згідно протоколу №11 Загальних зборів від19.03.2012р., нерозподілений прибуток в сумі 46,5 тис. грн. направлений на збільшення резервного капіталу. В результаті чого резерв-
ний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 117,7 тис. грн. (71,2+46,5=117,7)

– Нерозподілений прибуток. 
Згідно протоколу №11 Загальних зборів від19.03.2012р., нерозподілений прибуток в сумі 880,0 тис. грн. направлений на виплату дивідендів. В результаті чого нерозподілений 

ТОВ  СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»



76 www.emitinfo.comЕМІТ ІНФО

ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

№2  •  19 квітня 2013 р.

прибуток Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає 344,4 тис. грн. 
Довгострокові зобов`язання. Забезпечення.
Для забезпечення виконання зобов'язань по договорам страхування в Товаристві станом на 31 грудня 2012 року створені технічні резерви на суму 1013,2 тис. грн., в т.ч.:
резерв незароблених премій-1013,2 тис. грн.
Актуарієм була проведена оцінка адекватності визнаних страхових зобов'язань – тест адекватності резервів (LAT).) Результат тесту:
– сформовані резерви станом на 31 грудня 2012 року є достатніми.

Поточні зобов`язання.
Станом на 31.12.2012 р. поточні зобов’язання Товариства складають 753,6 тис. грн. і включають:
– Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 114,2 тис. грн. 
– Поточні зобов’язання за розрахунками:
 – з бюджетом – 190,4 тис. грн. 
 – з оплати праці – 1,9 тис. грн.
– Інші поточні зобов’язання:
 – розрахунки щодо частки страхових платежів належних перестраховикам в розмірі 21,3 тис. грн.; 
 – розрахунки з іншими кредиторами в розмірі 425,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість є короткостроковою і, як правило, погашається протягом 1 року.
Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 31.12.2012 р Товариство не має.
Заборгованості, за якою минув строк позовної давності, Товариство не має, кредиторська заборгованість у 2012 фінансовому році списувалась в розмірі 3,3 тис. грн..

Доход від страхових премій та інші доходи

Методи, використані для визначення виручки, визнаної у звітному періоді. 
Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених договором страхування умов, 
набрання чинності та сплати страхувальником страхових платежів, враховуючи особливості ст.18 закону України « Про страхування» від 7 березня 1996 року N 
86/96-В. Доходи за укладеними договорами нараховуються в програмі «1 С Підриємство» наступними методом нарахування у відповідності до умов договору: 
– метод нарахування 100% страхового платежу «З дати оплати»: проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договір набуває чинності з моменту сплати 
страхової премії та в договорі не визначені періоди страхового захисту відповідно до календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровільного страхування 
майна, добровільного страхування наземного транспорту, добровільного страхування мед. витрат, добровільного страхування відповідальності перед третіми особами та інші .

Показники 2012
1 2

Страхові платежі нараховані 21906,9
передано в перестрахування 840,3
зміна резерву незароблених премій -247,0
Нетто величина страхових премій (Страхові платежі зароблені) 21313,6
Доходи від регресно-позовної роботи 26,8
Всього доходів по страхуванню 21340,4
Інші доходи від агентської діяльності (за продані поліси інших страхових компаній) 6,4
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 6,8
зміна резерву збитків 0,8
Інші операційні доходи 14,0
Інвестиційний дохід 329,2
– дивіденди отримані 0
– відсотки нараховані 0
– доходи по інвестиціям до погашення 0
– відсотки по поточних та депозитних рахунках 329,2
Всього доходів 21683,6

Витрати 

Операційні витрати 2012
1 2

Страхові виплати/відшкодування за договорами страхування іншими, ніж страхування життя 17367,8
Аквізиційні витрати 1840,9
Адміністративні витрати 1372,9
Фінансові витрати: 0
– кредити банків 0
– курсова різниці 0
Інші витрати 40,0
Всього витрат 20621,6

Елементи операційних витрат  
Матеріальні затрати 18,2
Витрати на оплату праці 649,6
Відрахування на соціальні заходи 220,1
Амортизація 2,7
Операційна оренда 391
Інші операційні витрати 2362,1
Всього 3252,7

Рух грошових коштів
На банківських рахунках Товариства станом на 31.12.2012 року обліковується: на депозитних рахунках в рейтингових банках 1463,2 тис. грн., на поточних рахунках– 227,7тис. грн. 
В касі готівка відсутня. Вказані кошти використовуються для покриття страхових зобов’язань. Відповідно до ст. 31 Закону України «Про Страхування» кошти страхових резервів 
Товариство розміщує з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2012
Грошові кошти в касі 0
Грошові кошти на депозитних банківських рахунках 1463,2
Грошові кошти на поточних банківських рахунках 227,7
Банківські договори, які класифіковані як еквівалент грошових коштів 0
Короткострокові інвестиції, класифіковані як еквівалент грошових коштів 0
Разом грошових коштів та їх еквівалентів 1690,9

Звіт про рух грошових коштів складено на основі прямого методу. Застосування прямого методу складання звіту про рух грошових коштів базується на безпосередньому ви-
користанні даних з регістрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського 
обліку операцій, активів або зобов’язань.
Чистий рух грошових коштів за 2012 рік складає -786,5 тис. грн.

Події після дати балансу
Події після звітної дати, які б суттєво вплинули на фінансові показники, відсутні.

Генерального директора                                                                  Н.В.Данилюк            Головний бухгалтер    Л.В.Ткаченко
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо попередньої фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» 

яка складена відповідно до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

 Управлінському персоналу та засновникам Товариства з додатковою відповідальністю  “Страхова Компанія “Професійне Страхування” 

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” 
(код ЄДРПОУ 35482587; місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 6; юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 6; фактична адреса: 01024, м. Київ, вул. 
Богомольця, буд. 6; дата державної реєстрації 22.10.2007року), що додається, складеної на бланках типових форм, що затверджені наказами Міністерства фінансів України для 
річної фінансової звітності, складеної по П(С)БО, і включають:
– Баланс станом на 31.12.2012 року ( Форма №1 ); 
– Звіт про фінансові результати за 2012 рік ( Форма №2 );
– Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік ( Форма №3 );
– Звіт про власний капітал за 2012 рік ( Форма №4 );
– Стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інші примітки, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, 
(надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках до цієї звітності концептуальної основи спеціального призна-
чення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звіт-
ності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні 
першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітках до цієї попередньої фінансової звітності. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур за-
лежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудитор-
ських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової 
звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки

Висновок
На нашу думку, попередня фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 
закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках до цієї попередньої фінан-
сової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, 
будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на примітки до попередньої фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування”, які пояснюють 
ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що 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)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Товариства з додатковою відповідаль-
ністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” , результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього 
питання.

Попередню фінансову звітність Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” було складено в процесі зміни концептуальної основи 
з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова Компанія “Професійне Страхування” може бути не прийнят-
ною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг (Нацкомфінпослуг).

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Аудиторська фірма “Лисенко”

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 35796588

Юридична адреса
Місценаходження юридичної особи

36007 м.Полтава, вул.Кучеренка,4, кв.49
36014, м.Полтава, вул.Фрунзе, 2 К.206

Номер, дата видачі
свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А00 № 789488 видане Виконавчим комітетом Полтавської міської ради 03.03.08. запис № 
1 588 102 0000 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№ 4169, видане рішенням АПУ
від 26.06.2008 р. № 191/3, чинне до 26.06.2013 р.

Телефон
e – mail: 

0505582871
lysenko-poltava@rambler.ru

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №10/2013 вiд 19.02. 2013 р.
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту 19.02.2013 р. – 05. 04.2013 р.

Аудитор    Лазоренко М.В.

сертифікат серії А №000468,виданий рішенням АПУ ( підпис )
№ 39 від 30.11.95р., строком дії до 30.11.2014р.
диплом МССБА (ICCAA ) 20.12.2004р. 
DipIFR (rus) ACCA

Директор ТОВ «АФ «Лисенко»
сертифікат аудитора серії А №000656,виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.96р., строком 
дії до 25.01.2015 р. 
сертифікований бухгалтер-практик (CAP), сертифікат № 0003193, виданий ФПБАУ та 
МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р. 
диплом по МСФЗ (IFRS) виданий Інститутом сертифікованих фінансових менеджерів  
( ICFM) 20.02.2013р.

(підпис) Лисенко О.О.

05.04.2013 року 
36014, м. Полтава, вул. Фрунзе, 2, к.206

ТОВ  СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ»


