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Звіт з аудиту фінансової звітності  
 
Думка  
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова 

компанія «КАШТАН», що зареєстроване за адресою 01021, м.Київ, Кловський узвіз, буд.12, 
оф.37 (код ЄДРПОУ - 32071894) (надалі – ПРАТ «СК «КАШТАН» або «Товариство»), що 
складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про сукупний дохід, звіту 
про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 
датою, та 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 Товариства на 31 грудня 2020 р., та 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 етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  

 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 
думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Керівництво Страхової компанії здійснило оцінку можливості Товариства продовжувати 
безперервну діяльність та повідомило нас, що управлінський персонал отримав задовільні 
докази того, що Страхова компанія має ресурси, необхідні для продовження діяльності в 
майбутньому. Проте, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» від 10.03.2020 № 211, на всій території України запроваджений 
режим надзвичайної ситуації з 12.03.2020 р. у зв’язку із введенням карантину. За попередніми 
оцінками аудиторів надзвичайні події можуть негативно вплинути на фінансово-економічний 
стан Товариства та викликати загрозу безперервності діяльності Компанії завдяки зменшенню 
доходів, що планується отримати, збільшенню сумнівної заборгованості та збільшенню 
прострочених платежів. Проте, на дату складання фінансової звітності за 2020 рік керівництву 
Компанії було невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть викликати загрозу 
безперервній діяльності Товариства. Отже, складання фінансової звітності проводилося з 
урахуванням принципу безперервної діяльності. 

1. Протягом звітного року ПрАТ «СК «Каштан» проведено переоцінку семи об’єктів 
нерухомого майна, що належать Товариству на правах власності, відповідно до Звітів про 
оцінку майна станом на 10.06.2020 р., наданих суб’єктом оціночної діяльності. Збільшення 
справедливої вартості нерухомого майна становить 2,56 рази від вартості цього майна станом 
на початок звітного року. 

2. Звертаємо увагу на те, що у власності ПрАТ «СК «Каштан» зареєстроване нежитлове 
приміщення, що розташоване на тимчасово окупованій території за адресою: м. Сімферополь, 
вул. Набережна, б.46. Балансова вартість приміщення станом на 31.12.2020 р. становить 
1 796,1 тис. грн. та незмінна декілька років. Контроль над основним засобом відсутній. Є 
необхідність перенесення зі статті «Основні засоби» в «Інші необоротні активи». 
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3. В зв’язку з тим, що ПРАТ «СК «Каштан» складає фінансову звітність за 2020 рік за 
Міжнародними стандартами, виникають розбіжності у відображені в фінансовій звітності та 
звітності страховика формувань резервів катастроф з обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності за ядерну шкоду, які є обов`язковими для відображення згідно Закону України 
«Про страхування», але відповідно до норм МСФЗ не є статтею фінансової звітності, як інші 
резерви за міжнародними стандартами. 

Якщо згідно із законодавством України страховик зобов’язаний створити резерви 
катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, він 
розраховує суми цих резервів відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних 
нормативних актів, і відображає їх у складі інших резервів у капіталі як розподіл 
нерозподіленого прибутку, а не як витрати у звіті про сукупні доходи . Будь-яке використання 
цих резервів показується як переведення з категорії інших резервів у капіталі до категорії 
нерозподіленого прибутку.  

4. Складання фінансової звітності відбувається із застосуванням Керівництвом Страхової 
компанії професійних суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на застосування 
принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, що 
відображені у фінансової звітності, а також мають вплив на розкриття інформації щодо 
потенційних активів та зобов’язань. Оцінки та судження регулярно переглядаються й 
базуються на досвіді Керівництва та інших зовнішніх і внутрішніх факторах, уключаючи 
майбутні події, очікування яких за наявних умов є обґрунтованим.  

5. Відповідно до норм МСФЗ та Наказу про облікову політику Товариства фінансові 
активи, що утримуються Товариством в рамках бізнес-моделей, метою яких є утримання 
фінансових активів для одержання договірних грошових потоків, а також продажу фінансових 
активів, в звітному періоді враховуються за вартістю що склалася станом на кінець 
попереднього звітного періоду, та, на думку управлінського персоналу Товариства, є 
справедливою на дату звіту за поточний рік.  

6. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2020 р. по рахунку 143 
«Інвестиції непов’язаним сторонам» враховуються фінансові інвестиції на загальну суму 
379253тис.грн., в тому рахунку 11062 тис. грн. (2,92% від загальної вартості фінансових 
інвестицій та не є суттєвим) по емітентам, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції 
України https://usr.minjust.gov.ua знаходиться у стані припинення. Крім того, по фінансових 
інвестиціях в сумі 2710,3 тис. грн. (що складає 0,7% від загальної вартості фінансових 
інвестицій, що також не є суттєвим) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України 
https://usr.minjust.gov.ua взагалі немає даних. Фінансові інвестиції в цінні папери українських 
емітентів не є покриттям страхових резервів ПРАТ «СК «Каштан». 

7. Аналіз фінансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на підставі даних 
економічних показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р. та Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік. Результати розрахунку 
представлені в таблиці 1.Відповідно до проведеного аналізу показники платоспроможності та 
фінансової стійкості Товариства витримані, тобто значно більше оптимального значення. 

 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал 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 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
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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 у 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 впливати 
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 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 аудиту, 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; 

 • 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 продовжити 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 
розкриттями 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, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

 
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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
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визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
В процесі проведення аудиту аудитором перевірено виконання Товариством вимог 

Положення про обовʼязкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, яке 
затверджено Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг 07.06.2018р. №850. 

 

Основні відомості про страховика 

Найменування страховика – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«КАШТАН»; 

Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство;  
Код ЄДРПОУ-32071894; 
Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі –  33499 від 

20.06.2002р. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі –  650155 від 30.07.2010р. 
Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – Печерська районна у місті Києві Державна 

адміністрація; 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з 

регулювання ринку фінансових послуг в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., 
реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне страхування. 
Юридична адреса Товариства –  01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, б.12, офіс.37. 
Кількість штатних працівників –  27 осіб. 
 
Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 
 
Стан бухгалтерського обліку та звітності 
Бухгалтерській облік Товариством в цілому ведеться у відповідності з вимогами Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 
16.07.1999р., Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних 
документів щодо питань організації бухгалтерського обліку, які діяли в звітному періоді та у 
відповідності з обліковою політикою, прийнятою Товариством. 

Облікова політика ПрАТ «СК «КАШТАН», встановлена наказом №1 від 03.01.2012р. зі 
змінами та доповненнями, та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з 
питань ведення бухгалтерського обліку. 

 
Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових 

формах, в яких операції відображаються згідно з нормативними актами, затвердженими 
Міністерствами фінансів та статистики України. 

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється 
Товариством в цілому відповідно до принципів, встановлених Міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку та Наказом про облікову політики Товариства. 

Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 р. № 73.  
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Аналіз фінансового стану Товариства 
Фінансово – майновий стан Товариства (його стійкість, ефективність, ліквідність, 

залежність від інвесторів та кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та 
фінансової стійкості, що наведені в таблиці 1: 

- коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне 
погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних 
фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Значення коефіцієнта поточної 
(швидкої) ліквідності станом на 31.12.2020р. у порівнянні з величиною цього коефіцієнта 
станом на 31.12.2019р. збільшилося (з 3,63 до 6,68), що характеризує збільшення можливості 
погашення Товариством поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, 
поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості; 

- коефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне погашення 
поточних зобов’язань за рахунок оборотних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності 
(покриття) відображає, що для погашення 1 гривні поточних зобов’язань (за умови своєчасного 
розрахунку з дебіторами) Товариство станом на 31.12.2020р. має 6,68грн., що на 3,05грн. 
більше ніж станом на 31.12.2019р.; 

-   коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне негайне 
погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних 
фінансових інвестицій. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, що значна частина 
боргів Товариства може бути погашена негайно. Збільшення величини коефіцієнту абсолютної 
ліквідності в порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на 31.12.2019р. з 3,05 до 3,31 
характеризує збільшення можливості розрахунків Товариства з контрагентами; 

- коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів характеризує розмір залучених 
коштів на 1 грн. власних коштів (власного капіталу). Величина розрахованих коефіцієнтів 
показує, що на кожну 1 гривню власних коштів, вкладених в активи Товариства, станом на 
31.12.2020р. доводиться 0,06грн. позикових. Значення цього коефіцієнту зменшилося у 
порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на 31.12.2019р., тобто незалежність Товариства від 
зовнішніх джерел фінансування збільшилася; 

- коефіцієнт фінансової незалежності визначає співвідношення власних коштів 
(власного капіталу) до зобов’язань. Коефіцієнт фінансової незалежності відображає, що 
Товариство є фінансово незалежним. Значення коефіцієнту станом на 31.12.2020р. в порівнянні 
зі значенням цього коефіцієнту станом на 31.12.2019р. збільшилося на 13,11 і складає 17,42. 

Таблиця 1 
Показники Формула 

Розрахунку 
Розрахунок Теоретичне 

значення 
Примітки 

Станом на 
31.12.2019р. 

Станом на 
31.12.2020р. 

1. Показники платоспроможності     
1.1 
Коефіцієнт 
поточної 
(швидкої) 
ліквідності 

ф.1(р.1195-р.1100-
р.1110)  
 -----------------------                       
Ф.1 р.1695 

 
3,63 

 

 
6,68 

 

 
0,7-0,8 

Характеризує, 
наскільки 
ймовірно 
погашення 
поточних 
зобов’язань за 
рахунок грошових 
коштів і їх 
еквівалентів, 
поточних 
фінансових 
інвестицій та 
дебіторської 
заборгованості 

1.2 
Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності 
(покриття) 

 
ф.1 р. 1195 
--------------------- 
Ф.1 р. 1695 
 

 
3,63 

 
6,68 

 
2,0 – 2,5 

Відображає 
платіжні 
можливості 
підприємства 
щодо сплати 
поточних 
зобов’язань за 
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умови 
своєчасного 
проведення 
розрахунків з 
дебіторами 

1.3 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

ф.1 (р.1165+ р.1160) 
----------------- 
Ф.1 р. 1695 

 
 

3,05 

 
 

3,31 

 
 
0,2 – 0,25 

Показує, яка 
частина поточних 
(короткострокови
х) зобов’язань 
може бути 
погашена негайно  

2. Показники фінансової стійкості     
2.1 
Коефіцієнт 
співвідношенн
я залучених і 
власних 
коштів 

Ф.1 (р.1595+р.1695) 
------------------ 
Ф.1 р. 1495 
 
 

 
 

0,23 

 
 

0,06 

 
 
<= 1,0 

На кожну 1 грн. 
власних коштів, 
вкладених в 
активи 
Товариства, 
доводиться  
0,06грн. 
позикових. 
 

2.2 
Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 

ф.1 р. 1495 
--------------- 
Ф.1  
(р.1595+р.1695) 

 
4,31 

 

 
17,42 

 

 
>=0,2 

Визначає 
співвідношення 
власних коштів до 
зобов’язань 

2.3 
Коефіцієнт 
покриття 
зобов’язань 
високоліквідн
ими активами  

ф.1 р.1165 
------------------- 
ф.1 (р.1595+р.1695) 

 
1,31 

 
1,51 

 
>=0,95 

Означає 
швидкість 
покриття своїх 
зобов’язань 
активами 

3. Показники ділової активності     
3.1 
Коефіцієнт 
оборотності 
активів 

ф.2 р.2010 
----------------------- 
ф.1(р.1300 (гр.3) + 
р.1300 (гр.4)) / 2 

 
0,06 

 

 
0,01 

 

 Означає 
ефективність 
використання 
Товариством усіх 
наявних ресурсів, 
незалежно від 
джерел їхнього 
залучення 

3.2 
Коефіцієнт 
оборотності  
власного 
капіталу 

ф.2 р.2010 
----------------------- 
ф.1(р.1495 (гр.3) +  
 
р.1495 (гр.4)) / 2 

 
0,08 

 
0,03 

 Показує 
ефективність 
використання  
власного капіталу 

3.3 Коефіцієнт 
покриття 
зобов’язань 
власним 
капіталом 
 

ф.1(р.1195-р.1100)  - 
Ф.1р.1695 

 
119852 

 
72628,8 

  

 
Виходячи із системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру 

джерел засобів, ступень залежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових 
ресурсів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КАШТАН», можна 
зробити висновок, що фінансовий стан Товариства є задовільним.  

 
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» ми наводимо в нашому Звіті незалежного аудитора таку 
інформацію, яка вимагається додатково до вимог МСА. 

 
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на 
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проведення обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання 
аудиторського завдання 

Суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» був призначений за 
результатами рішення, затвердженого Протоколом №43 Загальних зборів учасників 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КАШТАН» 28.01.2021р., та з 
урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність». 

Дата призначення -28 січня 2021 року 
Строки виконання: з 28 січня по 30 квітня 2021 року 
Тривалість виконання завдання з урахуванням продовження: 2 роки 
 
Інформація щодо аудиторських оцінок 
Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення 

порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та 
нормативних актів, наші процедури, серед іншого, включали: 

1) запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, включаючи отримання та перегляд підтвердної документації стосовно 
політик та процедур Компанії щодо: 

• ідентифікації, оцінювання та дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, а 
також наявності відомостей про будь-які випадки їх порушення; 

• виявлення та реагування на ризики шахрайства, а також наявності відомостей про 
будь-яке фактичне, підозрюване або передбачуване шахрайство; 

• внутрішніх контролів, запроваджених для зниження ризиків, пов'язаних з 
шахрайством або недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів; 

2) обговорення членами команди із завдання з аудиту того, за яких обставин та на 
якому етапі фінансова звітність Товариства може бути вразливою щодо суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства, включаючи спосіб вчинення шахрайства. У межах такого 
обговорення ми ідентифікували потенціал шахрайства в таких сферах: визнання доходів, 
недооцінювання управлінським персоналом заходів контролю; 

3) отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються до 
Товариства та складають нормативно-правову основу його діяльності. 

У результаті виконаних нами процедур з ідентифікації й оцінки ризиків ми не визначили 
в якості ключових питань аудиту будь-які питання, пов'язані з потенційним ризиком 
шахрайства або недотримання вимог законодавчих та нормативних актів. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані ризики, серед іншого, полягали в 
такому: 

• огляд розкриттів для фінансової звітності та тестування підтвердної інформації для 
того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів; 

• запит управлінському персоналу, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та 
внутрішнім юристам щодо наявних та потенційних судових позовів і претензій; 

• ознайомлення з внутрішніми розпорядчими документами; 
• виконання аналітичних процедур; 
• тестування відповідності інформації, відображеної у фінансовому обліку, та 

коригувань; оцінка того, чи свідчать судження та рішення, зроблені управлінським 
персоналом під час визначення облікових оцінок, про наявність упередженості; оцінювання 
економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за межі 
звичайної господарської діяльності. 

 
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних із шахрайством 
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт 

незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення 
інформації у фінансовій звітності, що перевірялася. 
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У результаті перевірки системи внутрішнього контролю Товариства, проведеної для 

цілей аудиту фінансової звітності, нами не виявлено суттєвих недоліків, які могли б негативно 
вплинути на можливість Товариства обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у 
звітності облікові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам. 
Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема 
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, що можуть свідчити про 
можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства. 

 
Підтвердження того, що Звіт незалежного аудитора узгоджено з Додатковим звітом 

для аудиторського комітету (органу, який виконує його функції) 
Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена у 

цьому Звіті незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звітом, складеним відповідно 
до статті 35 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності 
Ми підтверджуємо, що не надавали Товариству заборонених законодавством України 

послуг, у тому числі заборонених частиною четвертою статті 6 Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність». Нами не було ідентифіковано жодних загроз 
нашій незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з 
аудиту, задіяного у виконанні завдання з аудиту. 

 
Інформація про інші послуги, надані суб'єктом аудиторської діяльності юридичній 

особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання, крім послуг з обов'язкового 
аудиту, що не розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності 

Протягом 2020 року ми не надавали жодних аудиторських послуг. 
 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших законодавчих і нормативних 
актів. 

 
Нами були застосовані документальні способи перевірки - дослідження документів, 

вибіркове спостереження, групування недоліків, формальна й арифметична перевірка 
документів, аналіз документально оформлених господарських операцій, логічна перевірка, 
оцінка законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції 
рахунків бухгалтерського обліку. При цьому джерелами інформації були: первинні документи, 
у тому числі технічні носії інформації, реєстри синтетичного й аналітичного бухгалтерського 
фінансового обліку, фінансова, податкова, статистична й оперативна звітність. 

 
Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві 

викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть за належного планування і 
здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень 
через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому 
контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є, радше, 
переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише 
обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 





Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія"КАШТАН"  за ЄДРПОУ 32071894
Територiя Печерський район м. Київ  за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності інші види  страхування, крім страхування життя  за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 1 28
Aдреса, телефон м.Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 12, оф. 37 2462846
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2020  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 378 403
первісна вартість 1001 402 427
накопичена амортизація 1002 24 24

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 19 983 51 198

первісна вартість 1011 169 737 54 662
знос 1012 149 754 3 464

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035 377 163 379 253
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 397 524 430 854

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 2 6
Виробничі запаси 1101 2 6
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103  -  -
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 22 463 20 744
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 33 21
з бюджетом 1135 1 1
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 118 264
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 790 18 745
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 139 375 42 297
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 139 375 42 297
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 705 3 353
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183 2 705 3 353



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 165 487 85 431

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 563 011 516 285

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92 000 92 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405 17 909 49 467
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 379 451 379 451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (73 032) (62 292)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435 40 672 29 629
Усього за розділом І 1495 457 000 488 255

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530 60 376 15 235
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 53 805 7 122
резерв незароблених премій 1533 6 571 8 113
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 60 376 15 235

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 99 230
розрахунками з бюджетом 1620 6 50
у тому числі з податку на прибуток 1621 5 50
розрахунками зі страхування 1625  -  -
розрахунками з оплати праці 1630  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 144 111
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 43 752 12 032

Поточні забезпечення 1660 136 151
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 1 498 221
Усього за розділом ІІІ 1695 45 635 12 795

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 563 011 516 285

Керiвник Захарків Ростислав Миколайович

Головний бухгалтер Соколова Ганна Валеріївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія"КАШТАН"  за ЄДРПОУ 32071894

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2020  р.
                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000  -  -
Чисті зароблені страхові премії 2010 16 405 34 003

премії підписані, валова сума 2011 32 076 30 483
премії, передані у перестрахування 2012 14 777 13 242
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 542 (18 823)
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 648 (2 061)
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 2 176 ) ( 3 296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 57 192 110
Валовий:

прибуток 2090  - 30 597
збиток 2095 ( 42 963 ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 46 683 160 696
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 1 049 1 866
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 4 733 ) ( 5 048 )
Витрати на збут 2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 321 ) ( 186 220 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190  - 1 891
  збиток 2195 ( 1 285 ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 1 942 1 484
Інші доходи 2240 26 619  -

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 26 732 ) ( 22 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 544 3 353
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (847) (785)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350  - 2 568
  збиток 2355 ( 303 ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 31 558 6 203
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 31 558 6 203
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 31 558 6 203
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 31 255 8 771

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 249 393
Витрати на оплату праці 2505 1 860 1 644
Відрахування на соціальні заходи 2510 478 437
Амортизація 2515 364 695
Інші операційні витрати 2520 1 782 1 879
Разом 2550 4 733 5 048

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Захарків Ростислав Миколайович

      Головний бухгалтер Соколова Ганна Валеріївна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія"КАШТАН"  за ЄДРПОУ 32071894
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2020 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  -  -
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 723 23
Надходження від повернення авансів 3020 4  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  - 53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040 791 906
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 33 736 33 097
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 91 413 2 125
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 796 ) ( 1 918 )
Праці 3105 ( 1 459 ) ( 1 303 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 496 ) ( 459 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1 328 ) ( 1 306 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 804 ) ( 819 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 524 ) ( 487 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 715 ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 219 834 ) ( 23 681 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -98 961 7 537

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 50  -
необоротних активів 3205  - 25
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 1 833 1 743
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 (  - ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 883 1 768

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -97 078 9 305
Залишок коштів на початок року 3405 139 375 130 070
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 42 297 139 375

Керiвник Захарків Ростислав Миколайович

Головний бухгалтер Соколова Ганна Валеріївна



КОДИ
2021 01 01

32071894

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Залишок на початок року 4000 92000 17909 - 379451 -73032 - - 40672 457000
Коригування: Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 92000 17909 - 379451 -73032 - - 40672 457000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - -303 - - - -303
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - 31558 - - - - - - 31558
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - 31558 - - - - - - 31558
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств 4114 - - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - -
Розподіл прибутку: - - - - - - - - -
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205 - - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215 - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220 - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225 - - - - - - - - -
Внески учасників: - - - - - - - - -
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - - -
Вилучення капіталу: - - - - - - - - -
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - 11043 - - -11043 -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291 - - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - 31558 - - 10740 - - -11043 31255
Залишок на кінець року 4300 92000 49467 - 379451 -62292 - - 29629 488255

Голова Правління Захарків Р.М.

Головний бухгалтер Соколова Г.В.
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Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Каштан"

Звіт про власний капітал


