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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам та керівництву приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Бусін» 
 

 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності 
приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Бусін» (Компанія), що 
складається зі: 
 

▪ звіту про фінансовий стан на 31 грудня 
2017 року; 

▪ звіту про сукупний дохід за 2017 рік, 

▪  звіту про зміни у власному капіталі за 
2017 рік та  

▪ звіту про рух грошових коштів за 2017 
рік, і 

▪ приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 
31 грудня 2017 року, її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

 

 

Основа для думки 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

 

Інші питання 

Аудит даної фінансової звітності не є обов’язковим аудитом у відповідності до визначення 
«обов’язкового аудиту», наведеного у пункті 16 статті 1 розділу І Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII. Обов’язковий аудит 
за 2017 рік був виконаний іншим аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо 
фінансової звітності. 

 
 
 
 
 
 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 



 

 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність або не має 
інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони  вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
 

▪ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на 
ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 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 аудиту,  для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, але 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;  

▪ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 
продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються  на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або 
умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

▪ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події що покладені в 
основу її складання так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

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

 
 



 

 

 

Аудит здійснювався під управлінням начальника відділу аудиту Малащука Олега 
Володимировича. 

 

 

Начальник відділу аудиту         О.В. Малащук 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності:  101134 

 
 

За та від імені фірми ТОВ «БДО» 

Директор, ключовий партнер з аудиту     С. О. Балченко 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності: 101086 

 
 
м. Київ, 16 червня 2021 року 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20197074.  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 2868. Юридична адреса: 49070, 
м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4, тел. 044-393-26-87. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 

 

 

Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності 

 

 

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, 
що міститься в представленому вище Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування 
відповідальності керівництва і вказаних незалежних аудиторів, відносно фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Бусін» (надалі Компанія). 

Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно, у всіх 
істотних аспектах, відображає фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2017 року, сукупні прибутки та 
збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 

· Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

· Застосування обґрунтованих оцінок і припущень; 

· Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень в примітках до фінансової 
звітності; 

· Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Компанія продовжуватиме свою 
діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення 
неправомірне. 

Керівництво також несе відповідальність за: 

· Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної та надійної системи 
внутрішнього контролю в Компанії; 

· Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з 
достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії і забезпечити 
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

· Вжиття заходів, в межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії; 

· Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, була затверджена 
керівництвом Компанії 16 червня 2021 року. 

 

 

 

Голова Правління     __________________________ Д.О. Овчинников 

 

 

Головний бухгалтер     __________________________ С.А. Єфименко 

 

 



 

 

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року 

 

  Примітки 
31 грудня 

2017 
31 грудня 

2016 

Активи    

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 122 679 91 886 

Дебіторська заборгованість 7 105 704 106 063 

Інша дебіторська заборгованість 8 225 481 

Інвестиції  138 299 
Частка перестраховиків у резерві незароблених 
премій 13 54 779 60 328 
Частка перестраховиків у резервах, інших, ніж 
резерв незароблених премій 13 13 250 - 
Відстрочені аквізиційні витрати з 
перестрахування  234 217 

Довгострокова дебіторська заборгованість 9 - 34 

Передплати з податку на прибуток  - 1 395 

Відстрочені податкові активи 10 3 222 2 646 

Основні засоби 11 1 924 2 404 

Нематеріальні активи  49 14 

Інші оборотні активи 12 1 204 997 

  303 408 266 764 

Зобов’язання та капітал    

Зобов’язання    

Резерв незароблених премій 13 102 502 88 189 

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій 13 28 453 2 548 

Зобов’язання з податку на прибуток  3 782 - 

Кредиторська заборгованість 14 69 328 60 113 

Інші короткострокові зобов’язання 15 4 708 4 225 

  208 773 155 075 

Капітал    

Акціонерний капітал 16 73 200 49 159 

Резервний капітал 16 13 400 13 400 

Нерозподілений прибуток 16 8 035 49 130 

  94 635 111 689 

  303 408 266 764 

 

 

 

Голова Правління        Д.О. Овчинников 

 

 

 

Головний бухгалтер        С. А. Єфименко 

 



 

 

 

Звіт про сукупний дохід за 2017 рік 

 

  Примітки 2017 2016 

    

Валова сума підписаних премій 17 188 421 162 966 

Премії, передані у перестрахування 18 (103 621) (95 651) 

Зароблені страхові премії  84 800 67 315 

    

Зміни у резерві незароблених премій 13, 30 (14 313) (6 292) 
Зміни частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 13, 30 (5 549) 14 340 

  (19 862) 8 048 

Чисті зароблені страхові премії  64 938 75 363 

Страхові виплати та страхові відшкодування 19 (11 954) (4 273) 
Зміна резервів, інших, ніж резерви 
незароблених премій  13 (25 905) 326 
Зміни частки перестраховиків у резервах, 
інших, ніж резерв незароблених премій 13 13 250 - 

Результат від страхової діяльності до 
вирахування адміністративних та інших 
витрат  40 329 71 416 

Адміністративні витрати 20 (13 821) (15 666) 

Витрати на збут 21 (4 959) (5 710) 
Зміна резерву сумнівних боргів за 
дебіторською заборгованістю 7 (205) (764) 

Інші доходи 22 - 13 284 

Інші витрати 23 (7 280) (586) 

Фінансові доходи 24 1 528 2 704 

Прибуток до оподаткування  15 592 64 678 

Витрати з податку на прибуток 25 (9 603) (15 060) 

Прибуток за рік  5 989 49 618 

    

Інший сукупний дохід  - - 

Сукупний дохід за рік  5 989 49 618 

 

 

 

Голова Правління        Д.О. Овчинников 

 

 

 

Головний бухгалтер        С. А. Єфименко 

 

 



 

 

 

 

Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік 

 

 Акціонерний 
капітал  

Резервний 
капітал  

Нерозподі-
лений 

прибуток Всього 

Залишок на 1 січня 2016 р. 49 159 9 500 23 664 82 323 

     

Прибуток за рік - - 49 618 49 618 

Всього сукупний прибуток за рік - - 49 618 49 618 

     

Збільшення резервного капіталу - 3 900 (3 900) - 
Оголошення дивідендів 
акціонерам - - (20 252) (20 252) 
     

Залишок на 31 грудня 2016 р. 49 159 13 400 49 130 111 689 

     

Прибуток за рік - - 5 989 5 989 

Всього сукупний прибуток за рік - - 5 989 5 989 

     

Збільшення акціонерного капіталу 24 041 - (24 041) - 

Оголошення дивідендів 
акціонерам - - (23 043) (23 043) 

     

Залишок на 31 грудня 2017 р. 73 200 13 400 8 035 94 635 

 

 

 

 

 

Голова Правління        Д.О. Овчинников 

 

 

 

Головний бухгалтер        С. А. Єфименко 

 

 



 

   

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік 

 

  Примітки 2017 2016 

Рух грошових коштів від операційної 
діяльності  

 
  

Чистий прибуток до оподаткування  15 595 64 678 
Коригування на:     
Амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів  11 556 434 
Зміна у страхових резервах  13 40 218 5 966 
Зміна частки перестраховиків у страхових 
резервах  13 (7 701) (14 340) 
Відображення відкладених аквізиційних витрат  (17) 102 
Зміна резерву сумнівних боргів 7 205 764 
Результат операцій з інвестиціями 23 137 (104) 
Результат від реалізації основних засобів  - (610) 
Зміна забезпечення відпусток  482 1 439 
Фінансові доходи  24 (1 528) (2 704) 

Грошові потоки до змін в операційних активах 
та зобов’язаннях  47 947 55 625 

Зміни в:    
Дебіторській заборгованості  154 (7 504) 
Іншій дебіторській заборгованості  88 606 
Інших оборотних активах  (173) 32 
Кредиторській заборгованості  9 215 1 120 
Інших зобов'язання  2 (100) 

Грошові потоки, отримані від операційної 
діяльності  57 233 49 779 

Отримані відсотки по депозитах   1 586 2 444 
Сплачений податок на прибуток   (5 007) (28 644) 

Чистий рух грошових коштів, отриманих від 
операційної діяльності  53 812 23 579 

Рух грошових коштів від інвестиційної 
діяльності    
Придбання основних засобів 11 (110) (2 611) 
Видача позик  - (200) 
Погашення позик  144 2 880 
Надходження від продажу основних засобів  - 610 
Продаж інвестицій  24 - 

Чистий рух грошових коштів, отриманих від 
інвестиційної діяльності  58 679 

Рух грошових коштів від фінансової 
діяльності    

Сплачені дивіденди 16 (23 077) (20 252) 

Чистий рух грошових коштів, використаних у 
фінансовій діяльності  (23 077) (20 252) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  30 793 4 006 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 6 91 886 87 880 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 6 122 679 91 886 
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