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20.03.2017 р. 
Орган, який видав свідоцтво Солом'янська  районна у місті Києві державна 

адміністрація 
Види діяльності за КВЕД 65.12 - – Інші види страхування, крім страхування 

життя 
Реквізити ліцензій на здійснення 
страхової діяльності 

1. Ліцензія №АВ 469663 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного страхування від нещасних випадків
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
2. Ліцензія №АВ 469664 від  10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного: страхування повітряного транспорту;
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
3. Ліцензія №АВ 469665 від  10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного: страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ;
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
4. Ліцензія №АВ  469666 від  10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного: страхування відповідальності
власників повітряного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника);
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
5. Ліцензія №АВ 469657 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
обов’язкового страхування :особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
6. Ліцензія №АВ 469662 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного страхування:цивільної
відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
7. Ліцензія №АВ 469658 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
обов’язкового: страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за
шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок ядерного
інциденту.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
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8. Ліцензія №АБ 469660 від  10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування фінансових ризиків.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
9. Ліцензія №АБ 469661 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування майна (крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту
(морського, внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
10. Ліцензія №АВ 469659 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
обов’язкового:страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
11. Ліцензія №АВ 469669 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного:страхування вантажів та багажу.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
12. Ліцензія №АВ  469667 від  10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного: страхування відповідальності перед
третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника).
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
13. Ліцензія №АВ 469668 від 10.06.2009 р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
добровільного: страхування наземного транспорту
(крім залізничного)
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
14. Ліцензія АВ 469656  від 10.06.2009р. на право
здійснювати страхову діяльність у формі
обов’язкового страхування :авіаційного страхування
цивільної авіації.
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі
10.06.2009 р.
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Ліцензії видані Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України 
Фактичним основним видом діяльності ПрАТ 
”Страхова компанія ”БУСІН” за перевірений період 
було обов'язкове та добровільне страхування засобів 
повітряного транспорту. 

Голова правління Овчинников Денис Олексійович Рішення 
Чергових(річних) загальних зборів акціонерів №01/16 
від 14.03.2016 р., наказ №529-к від 14.03.2016 р. 

Головний бухгалтер Єфименко  Сергій Анатолійович (Наказ № 63-К від 
01.03.2008 р.) 

Кількість працівників станом на 
31.12.2018  року 

21 

Свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи 

СТ №107 від 07.07.2009, реєстраційний номер 
11100794.  

    Інформація про предмет завдання 

    Предметом завдання є перевірка річних звітних даних страховика  Приватного 
акціонерного товариства «Страхова Компанія «БУСІН» (далі – ПрАТ «СК «БУСІН», або 
Компанія) за   рік, що закінчився 31 грудня 2018  року, у складі: 

1.Загальні відомості про страховика (Додаток 1 до порядку складання звітних даних
страховиків);
2.Звіт про доходи та витрати страховика (Додаток 2 до порядку складання звітних даних
страховиків);
3.Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (Додаток
3 до порядку складання звітних даних страховиків);
4.Пояснювальна записка до звітних даних  страховика ; (Додаток 4 до порядку складання
звітних даних страховиків).
У комплекті до річних звітних даних страховика  також надано:

5.Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язань ПрАТ "СК"БУСІН" станом на
31.12.2018 року
6.Звіт(інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування  за
формою  за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-
тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів
проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого
2014 року № 484 станом на  31.12.2018 року.
7.Актуарний звіт
8.Звіт про корпоративне управління страховика

За результатами виконання завдання ми надаємо  незалежний висновок, прийнятий 
для завдання з надання обґрунтованої впевненості,  в тому, що річні звітні дані страховика 
ПрАТ «Страхова Компанія «БУСІН» за рік, що закінчився 31 грудня  2018 року, складені у 
всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Порядку складання звітних даних 
страховиків», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
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фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39. 

Застосовні критерії 

При  проведенні перевірки річних звітних даних страховика  використовувалися 
вимоги чинного законодавства, стандарти, вимоги  нормативних документів 
Нацкомфінпослуг, зокрема «Порядку складання звітних даних страховиків», 
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 03.02.2004р. №39,  а також внутрішні документи ПрАТ «Страхова 
Компанія «БУСІН». 

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал ПрАТ «СК «БУСІН»  несе відповідальність за складання 
річних звітних дані страховика за рік, що закінчився 31 грудня  2018 року відповідно до 
вимог «Порядку складання звітних даних страховиків» та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 
річних даних страховика , що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. 

Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт 

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».   

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «СК «БУСІН» згідно з  Кодексом 
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(«Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними  в Україні до нашого завдання з 
надання впевненості , а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. 

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо 
вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими 
політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та 
застосовних законодавчих і нормативних вимог. 

Наша відповідальність полягає в отриманні достатніх належних доказів для 
формування висновку, що забезпечує обгрунтовану  впевненість в тому, що річні  звітні 
дані страховика  не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

В рамках завдання,  що забезпечує обгрунтовану  впевненість, аудитор знижує 
ризик, властивий завданням, до прийнятного низького  рівня з урахуванням наявних 
обставин з метою формування позитивної форми висловлювання  думки аудитора. 

В рамках завдання, проведеного відповідно до МСЗНВ 3000, ми застосовуємо 
професійне судження і зберігаємо професійний скептицизм протягом усього аудиту.  

Крім того, ми виконуємо наступне: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення річних звітних даних

страховика  внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є  
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достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються предмету
завдання, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення завдання та суттєві результати, включаючи будь-які 
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання 
завдання. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

Під час виконання завдання з надання впевненості ми отримали відповіді та 
пояснення від осіб, які відповідають за фінансові та облікові питання, використовували 
роботу експерта-актуарія  та застосовували інші аналітичні процедури. 

Ми вважаємо, що нами отримані достатні і прийнятні докази для позитивної форми 
висловлювання  нашої думки. 

Висновок 

На нашу думку, річні звітні дані страховика ПрАТ «Страхова Компанія «БУСІН» за 
рік, що закінчився 31 грудня  2018 року, складені у всіх суттєвих аспектах відповідно до 
вимог «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39 
із змінами. 

Параграф з інших питань 

Управлінським персоналом  ПрАТ «Страхова Компанія «БУСІН»  була складена 
окрема фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018 р. відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надалі окремий   аудиторський звіт, 
датований  05 квітня   2019 року. 

 Обмеження використання 

Цей звіт призначений виключно для Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «БУСІН» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, 
ніж ПрАТ «Страхова компанія «БУСІН» та Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Основні відомості про аудиторську фірму  та умови договору на проведення аудиту 
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Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» 

Код ЄДРПОУ 22930490 
Місцезнаходження 03040 м. Київ, вул.Васильківська, 13 ,кв.4 
№ реєстрації в Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності №4423 

Свідоцтво Аудиторської палати України 
про відповідність системи контролю 
якості 

Свідоцтво №316/4, затверджене Рішенням 
АПУ від 29.10.2016 року про те, що суб’єкт 
аудиторської діяльності пройшов зовнішню 
перевірку системи контролю якості 
аудиторських послуг, створеної відповідно до 
стандартів аудиту, норм професійної етики та 
законодавчих і нормативних вимог, що 
регулюють аудиторську діяльність 

Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 257-69-13, моб. 050-401-95-88, E-
mail: auditolesya-kiev.com 

Керівник Агафонова Галина Володимирівна 
Дата початку проведення   аудиту 11 лютого 2019  р. 
Дата закінчення проведення аудиту 05 квітня   2019  р. 
Дата і номер Договору на проведення 
аудиторської перевірки № 11/02   від  11.02.2019  року 

Дата складання  аудиторського висновку 
(звіту незалежного аудитора) 05 квітня   2019  р. 

Ключовий партнер з аудиту ТОВ «АФ 
«ОЛЕСЯ» 

Сіренко Л.В. 
Сертифікат  аудитора  від 27.12.1994 року 
серії А №001799 




