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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА ”УНІВЕРСАЛ-АУДИТ”
Cвідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0322 від
26.01.2001р.
Україна
м. Київ, вул. Білецького, буд. 9-б, кв.48 Тел./факс: (044) 270-20-62,
E-mail: Larisa072@gmail.com

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ Товариства з
додатковою відповідальністю "Страхова компанія "КРЕДО"
за 2016 рік.
Цей висновок адресується:
Учасникам та керівництву Товариства з
додатковою відповідальністю
"Страхова компанія "КРЕДО"
Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Основні відомості про страхову компанію
Найменування страхової компанії

Код ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма
№ свідоцтва про державну реєстрацію та
дата видачі свідоцтва

Орган, що видав свідоцтво

Зміни до статуту

Повна
назва:
Товариство
з
додатковою
«Страхова компанія «Кредо»
Скорочене найменування: ТДВ СК «КРЕДО»

відповідальністю

13622789
Товариство з додатковою відповідальністю
Підприємство зареєстроване розпорядженням №288 від
24.06.92р., перереєстроване розпорядженням № 392 від
27.02.97р. (в зв'язку зі зміною форми власності)
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00
№ 195719
Дата проведення державної реєстрації: 27.02.1997 р. №
11031200000000578
Шевченківська Райдержадміністрація
Державний реєстратор Виконавчого комітету Запорізької міської ради
Запорізької області
23.12.1993р. за № 686;
28.12.1995р. за № 920;
27.02.1997р. за № 392;
30.12.1998р. за № 0010050;
30.06.1999р. за № 0010135;
30.12.1999р. за № 0010217;
01.11.2001р. за № 0010577;
29.04.2003р. за № 0020834;
06.06.2003р. за № 0020886;
26.09.2003р. за № 0021141;
27.10.2003р. за № 0021185;
24.11.2003р. за № 0021221;
25.12.2003р. за № 0030038;
28.09.2004р. за № 11031050001000578;
27.09.2006р. за № 1103 1050002000578;
18.02.2008 р. за № 11031050010000578;
17.06.2009р. за № 11031050013000578;
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Юридична адреса та місцезнаходження
Тел/факс
Розрахунковий рахунок
МФО
Назва банку
Основні види діяльності за КВЕД-2010
Кількість учасників
Чисельність працівників
Ліцензії

25.05.2011р. за № 11031050023000578
30.11.2012 р. за № 1103105002800578.
05.12.2013р. за №11031050034000578
15.04.2015р. за №11031050039000578
12.11.2015р. за №11031050042000578
08.06.2016р. за №11031050046000578
69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34
8-(0612)-89-90-66 89-90-67
265093011039
313957
Філія ЗОУ ПАТ «Державний
ощадний банк України»
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя;
15
65.20 Перестрахування;
26
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
66.22 Діяльність
агентів ібезстрокова
брокерів
№198539
відстрахових
11.02.2013р.
страхування від нещасних
випадків;
№198543 від 11.02.2013р. безстрокова, медичне страхування
(безперервне страхування здоров’я);
№198548 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування здоров’я на випадок
хвороби;
№198541 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування наземного
транспорту (крім залізничного);
№198550 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
№198532 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування вантажів та багажу
( вантажобагажу);
№198535 від 11.02 .2013р., безстрокова, страхування предмета іпотеки
від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування;
№198529 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ;
№198546 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування майна (іншого, ніж
передбачено пунктами 7-12);
№198531 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника);
№198537 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування відповідальності
перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї
статті);
№198547 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування кредитів (у тому
числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
№198534 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування фінансових
ризиків;
№198545 від 11.02.2013р., безстрокова, страхування медичних витрат;
№198544 від 11.02.2013р., безстрокова, медичне страхування;
№198536 від 11.02.2013р., безстрокова, особисте страхування
працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях,
що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
№198542 від 11.02.2013р., безстрокова, особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті;
№198533 від 11.02.2013р., безстрокова, авіаційне страхування цивільної
авіації;
№198629 від 26.02.2013р., безстрокова, страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними
договорами);
№198538 від 11.02.2013р., безстрокова, Страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду,яка
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
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Розпорядження №2474 від 29.09.2016р., безстрокова, Страхування
цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
Розпорядження №2474 від 29.09.2016р., безстрокова, страхування
сільськогосподарської продукції;
Розпорядження №2474 від 29.09.2016р., безстрокова, страхування
залізничного транспорту
№198549 від 11.02.2013р., безстрокова, Страхування цивільної
відповідальності суб”єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об”єктах підвищеної небеспеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об”єкти та об”єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру;
№198540 від 11.02.2013р., безстрокова, Страхування відповідальності
суб”єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
№198530 від 11.02.2013р., безстрокова, Страхування цивільної
відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду,яка може бути заподіяна третій
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї
зброї;
Розпорядження №2093 від 01.09.2016р., безстрокова, страхування
цивільно-прававої відповідальності приватного нотаріуса;
Остання дата публікації інформації про „Україна Бізнес Ревю” №15-16/6 від 28.04.16р.
діяльність страховика назва друкованого
органу
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Дата прийняття та № распорядження
про схвалення рішення про видачу свідоцтва
24.06.2004 №1224;
Реєстраційний № 11100421;
Серія та № свідоцтва СТ №13;
Дата видачі свідоцтва 21.08.2004р.;
Код фінансової установи: 11
Дата та термін виплати дивідендів
Встановлюється щорічними загальними зборами учасників. У
звітному періоді не виплачувались
Склад засновників на момент реєстрації

Запорізьке обласне управління “Промстройбанку”;
страхової компанії

Запорізьке відділення Придніпровської залізниці;

Районний фонд сприяння молодіжній політиці;

Товариство з обмеженою відповідальністю “Стілброк”

Товариство з обмеженою відповідальністю колективне
мале підприємство “Виробничо-комерційна фірма “Політехніка
ЛТД”

Товариство з обмеженою відповідальністю наукововиробниче підприємство “Август ЛДТ”

Ми провели перевірку річної звітності страховика Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова компанія «КРЕДО» (далі -ТДВ СК «КРЕДО») за рік що закінчився 31
грудня 2016 року, у складі:
а) Загальні відомості про страховика (додаток 1);
б) Звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2);
в) Звіт про страхові платежі та виплати структурними підрозділами страховика (додаток 3);
д) Пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток №4 до порядку складання звітних
даних страховика, розділ 5 «Пояснення щодо операцій перестрахування»), Умови забезпечення
платоспроможності, пояснення щодо припинення договорів страхування (розділ 6 додатка 4),
«Пояснення щодо припинення договорів страхування. Перелік довгостроково припинених
договорів» (розділ 7 додатка 4);
е) Декларація страховика про операції із страхування та перестрахування;
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ж) Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань страховика;
з) Звіт(інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування ;
і).Звіт про корпоративне управління страховика.
Цей звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів подається як самостійний
розділ, але безпосередньо пов’язаний з Аудиторським звітом незалежного аудитора про
достовірність фінансової звітності та приміток (подається окремим документом).
Управлінський персонал ТДВ СК "КРЕДО" несе відповідальність за складання річних
звітних даних страховика 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 та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних
страховика, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки та розкриття іншої нефінансової
інформації щодо цих страхових звітів на основі результатів аудиторської перевірки (МСА 700 п.38,
МС ЗНВ 3000).
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів
здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки
управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».
Нами отримано аудиторські докази, того що Товариство здатне продовжувати свою
господарську діяльність як страхова компанія, за умови відсутності негативних тенденцій на
біржових, валютних ринках, українських та світових; змін ситуацій щодо інвестицій у землі
промислового призначення у зв’язку з політичними подіями в Україні.
Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не
є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Цей стандарт вимагає, щоб ми
планували та виконували завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами
історичної фінансової інформації, для отримання достатньої впевненості, що річні звітні дані
Компанії не містять суттєвого викривлення та складені відповідно до вимог «Порядку складання
звітних даних страховиків», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39. Мета завдання з надання достатньої
впевненості – зменшення ризику завдання до прийнятого низького рівня, як основи для позитивної
форми висловлювання думки аудитора Нашими обов’язками є дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що
річні дані страховика не містять суттєвих викривлень. Виконання завдання передбачає здійснення
аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум, наведених у річних
даних. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка
ризиків суттєвих викривлень даних у передавальному акті внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується
підготовки та достовірного представлення річних даних, з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. 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.
Стан корпоративного управління
Формування складу органів корпоративного управління ТДВ СК «Кредо» здійснюється
відповідно до розділу 7 Статуту ТДВ СК «Кредо» (чотирнадцята редакція).
Протягом звітного року в ТДВ СК «Кредо» функціонували такі органи управління:
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1. Загальні збори учасників - вищий орган Товариства;
2. Дирекція - виконавчий орган Товариства;
3. Ревізійна комісія - орган, який контролює діяльність Дирекції.
4. Рада Товариства – орган, який здійснює функції, передбачені Статутом Товариства.
Створення служби внутрішнього аудиту у 2013 р. передбачено внутрішніми документами
Товариства, а саме призначена відповідальна особа.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту.
Функціонування органів управління Товариства регламентується положеннями Статуту.
Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.
Рада Товариства є постійно діючим органом Товариства, який здійснює функції, передбачені
п. 7.21 розділу 7 Статуту Товариства.
Протягом звітного року Дирекція Товариства, як виконавчий орган, здійснювала поточне
управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, встановлених Статутом
Товариства.
Змін у складі Дирекції протягом звітного року не відбувалось.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року
здійснювався ревізійною комісією.
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою
фінансово-господарської діяльності ТДВ СК «Кредо» за звітний період.
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління,
відповідно до Закону України «Про господарські товариства» можна зробити висновок, що
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ТДВ СК «Кредо» відповідає
вимогам Закону України «Про господарські товариства» та вимогам Статуту Товариства.
Умови забезпечення платоспроможності
Власний капітал товариства на 31.12.2016 р. становить - 112674 тис. грн., та має таку структуру:
стаття "Статутний капітал" - 31509 тис. грн.;
стаття "Інший додатковий капітал" - 79 тис. грн.;
стаття "Нерозподілений прибуток" - 81086 тис. грн.;
стаття "Інші резерви" – 0 тис. грн.
Статутний капітал сформований та сплачений учасниками в повному обсязі грошовими
коштами.
"Страхова компанія "Кредо", товариство з обмеженою відповідальні стю,
зареєстровано розпорядженням Виконкому Шевченківської районної Ради народних депутатів м.
Запоріжжя за № 288р від 24 січня 1992 р. з Статутним фондом 17 гривень, який сплачено в
грошовій формі (п/д № 232 від 30.0692р., № 4060 від 29.07.92р., № 109 від 18.09.92р., № 14 від
29.01.93р., № 6 від 11.11.92р., № 10 від 01.02.93р., № 33 від 24.03.93р., № 860 від 15.07.92р., № 65
від 21.07.92р.)
Згідно протоколу № 1 від 23.12.93р., затвердженому установчими зборами, створено
Акціонерне товариство закритого типу "Страхова компанія "Кредо", що зареєстровано
розпорядженням Виконкому Шевченківської районної Ради народних депутатів м. Запоріжжя за №
686р. від 23.12.93р. Статутний фонд становить 11 000 грн., в т. р. внесений у грошовій формі 10
573 грн. 24 коп., поділений на 11 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна
(м/о № 5 від 29.12.93р., м/о № 211 від 23.12.93р., п/д № 15 від 01.02.94р., № 84 від 24.12.93р., №
10260 від 24.12.93р., № 91 від 14.02.94р., № 216 від 24.12.93р.).
Розпорядженням № 920р від 28.12.95р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту АТЗТ
"Страхова компанія "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 23 320 грн. у зв'язку з
проведенням індексації.
На підставі Установчого договору про створення Товариства від 24.12.94р. шляхом
реорганізації АТ "Страхова компанія "Кредо", утворено товариство з додатковою
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відповідальністю "Страхова компанія "Кредо". Ці зміни перереєстровані розпорядженням
Шевченківської районної адміністрації м. Запоріжжя 27.02.97р. Розмір Статутного фонду
Товариства становить 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн. Статутний фонд поділений на 500
часток, одна частка складає 500 грн. У створенні Статутного фонду беруть участь юридичні та
фізичні особи. Фактичне внесення коштів до Статутного фонду відбувалося в грошовій та
майновій формах. В рахунок внесків засновників до Статутного фонду Товариства зараховуються їх
внески у Статутному фонді АТ "СК "Кредо". В рахунок внесків до Статутного фонду були передані
основні засоби на загальну суму 94 998 (дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім)
грн. 43 коп., в т. р. по актам передачі від 24.02.97р. від ТОВ "Стілброк" на суму 14 320 грн.67 коп.
та решта у сумі 80 677 грн. 76 коп. Як розподілено майно АТ "СК "Кредо" між засновниками.
Грошові внески в сумі 132 108 грн.ЗЗ коп. Підтверджуються довідкою ЗФ АППБ "Аваль" від
06.03.97р. № 49.
Розпорядженням № 0010050 від 30.12.98р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 256 000 (двісті п'ятдесят шість тисяч)
гривень за рахунок внесків учасників у грошовій формі в сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, в зв'язку з
рішенням учасників товариства та вимогами законодавства. Первинні документи по формуванню
Статутного фонду знищено згідно акту про знищення від 15.01.2003р.
Розпорядженням № 0010135 від 30.06.99р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 506 000 (п'ятсот шість тисяч) гривень за
рахунок внесків учасників у грошовій формі в сумі 118 965 (сто вісімнадцять тисяч дев'ятсот
шістдесят п'ять) гривень, дивідендів - 31 000 (тридцять одна тисяча) гривень (протокол № 3 від
05.05.99р. зборів учасників товариства)
та акцій в сумі 100 035 (сто тисяч тридцять п'ять) гривень, в зв'язку з рішенням учасників
товариства та вимогами законодавства. Первинні документи по формуванню Статутного фонду
знищено згідно акту про знищення від 15.01.2003р.
Розпорядженням № 0010217 від 30.12.99р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 709 000 (сімсот дев'ять тисяч) гривень
за рахунок внесків учасників у грошовій формі в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, дивідендів - 119
945 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок п'ять) гривень (протокол № 7 від 15.12.99р. зборів
учасників товариства) та акцій в сумі 80 055 (вісімдесят тисяч п'ятдесят п'ять) гривень, в зв'язку з
рішенням учасників товариства та вимогами законодавства. Первинні документи по формуванню
Статутного фонду знищено згідно акту про знищення від 15.01.2003р.
Розпорядженням № 0010577 від 01.11.01р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 1 000 000 (один мільйон) гривень за
рахунок внесків учасників у грошовій формі в сумі 175 035 (сто сімдесят п'ять тисяч тридцять п'ять)
гривень (п/д № 308 від 30.10.01р.,№ 35/1 від 26.10.01р., № 1269 від 01.11.01р., п/о № 1846, 1847,
1848, 1849, 1850, 1851. 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 від 25.10.01р.,
№№ 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 від 26.10.01р., №№ 1878, 1879 від 29.10.01р.) та
акцій в сумі 115 965 (сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) гривень, в зв'язку з рішенням
учасників товариства та вимогами законодавства.
Розпорядженням № 0020834 від 29.04.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 2 000 000 (два мільйони) гривень за
рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами законодавства
(протокол №2 від 27.03.03р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 0020886 від 06.06.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 3 000 000 (три мільйони) гривень за
рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами законодавства
(протокол № 5 від 15.05.03 зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 0021141 від 26.09.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 4 000 000 (чотири мільйони)
гривень за рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами
законодавства ( протокол № 6 від 15.09.03 зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 0021185 від 27.10.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень за
рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами законодавства
(протокол Л° 7 від 17.10.03р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 0021221 від 24.11.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 6 000 000 (шість мільйонів) гривень за
рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами законодавства
(протокол № 8 від 19.11.03р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 0030038 від 25.12.03р. зареєстровані зміни та доповнення до Статуту
ТДВ "СК "Кредо", згідно яких Статутний фонд збільшено до 7 000 000 (сім мільйонів) гривень за
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рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами законодавства
(протокол № 9 від 16.12.03р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 11031050001000578 від 28.09.04р. зареєстрований Статут ТДВ "СК
"Кредо" (п’ята редакція), згідно якого Статутний фонд збільшено до 10 000 000 (десять мільйонів)
гривень за рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами
законодавства (протокол № 4-1 від 23.04.04р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 11031050002000578 від 27.09.06р, зареєстрований Статут ТДВ "СК
"Кредо" (шоста редакція), згідно якого Статутний фонд збільшено до 20 000 000 (двадцять
мільйонів) гривень за рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням учасників товариства та вимогами
законодавства (протоколи б/н від 26.04.06р. та б/н від 15.05.06р. зборів учасників товариства).
Розпорядженням № 11031050013000578 від 24.03.09р, зареєстрований Статут ТДВ "СК
"Кредо" (восьма редакція), згідно якого Статутний фонд збільшено до 31 509 023 (тридцять один
мільйон п’ятсот дев’ять тисяч двадцять три) гривень за рахунок дивідендів, в зв'язку з рішенням
учасників товариства та вимогами законодавства (протокол б/н від 24.03.09р. зборів учасників
товариства).
Статутний фонд поділено на 31 509 023 (тридцять один мільйон п’ятсот дев’ять тисяч
двадцять три) частки. Одна частка складає 1 (одну) гривню. Частки розподілені між учасниками
таким чином:
Інформація
щодо
виконання
Частка
особами, які
учасника
є
відносно
засновникам
Частка
п/
розміру
Частка
и
Учасник Товариства
учасника
п
статутного
учасника (грн.)
(учасниками
(%)
(складеного)
) Товариства,
капіталу
зобов’язань
(частки)
щодо
формування
капіталу
Товариства
1. Товариство
з
обмеженою
13 228 680
13 228 680,00 41,9838% сплачено
відповідальністю «Стілброк»
повністю
2. Шевченківська районна громадська
108 365
108 365,00
0,3439% сплачено
організація «Фонд сім’ї та молоді»
повністю
3. Науково-виробниче товариство з
252 851
252 851,00
0,8025% сплачено
обмеженою відповідальністю «Неон»
повністю
4. Бандурова Наталя Олегівна
2 151 337
2 151 337,00
6,8277% сплачено
повністю
5. Бризгун Юрій Михайлович
874 605
874 605,00
2,7757% сплачено
повністю
6. Кінденко Надія Сергіївна
215 139
215 139,00
0,6828% сплачено
повністю
7. Коваль Лариса Василівна
874 605
874 605,00
2,7757% сплачено
повністю
8. Кондрашов Василь Вікторович
874 605
874 605,00
2,7757% сплачено
повністю
9. Литвинова Людмила Миколаївна
2 151 337
2 151 337,00
6,8277% сплачено
повністю
10 Кривцун Віктор Віталійович
3 871 552
3 871 552,00 12,2871% сплачено
.
повністю
11 Куріпко Олександр Іванович
860 508
860 508,00
2,7310% сплачено
.
повністю
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12
.
13
.
14
.
15
.

Куталадзе Юлія Василівна

430 276

430 276,00

Ткалич Ольга Олександрівна

860 508

860 508,00

Прудівус Нелла Іреківна

874 605

874 605,00

3 880 050

3 880 050,00

Чайка Віталій Васильович

1,3656% сплачено
повністю
2,7310% сплачено
повністю
2,7757% сплачено
повністю
12,3141% сплачено
повністю

В перерахунку до курсу ЄВРО по курсу НБУ на 31.12.16р. статутний фонд підприємства
складає 1108.6 тис. ЄВРО та є більшим за мінімальний розмір статутного фонду страховика.
Вартість чистих активів (нетто-активи) станом на 31.12.16р. є більшою за розмір
зареєстрованого статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів страховика здійснений
на підставі справедливої вартості активів.
Станом на звітну дату нормативний запас платоспроможності розрахований та
визначений згідно зі статтею 30 Закону України «Про страхування». Фактичний запас
платоспроможності на звітну дату перевищує розрахунковий нормативний запас
платоспроможності (більш 25%) .
Таким чином, на думку аудитора, Компанією дотримуються вимоги щодо забезпечення
платоспроможності встановлені статтею 30 Закону України «Про страхування» та п.п. 2.4-2.5
розділу 2 Ліцензійних умов впровадження страхової діяльності (затверджені розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 28.08.2003р. № 40), Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг(крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою КМУ № 913 від 07.12.2016 р.
Вибірковою перевіркою виконання вимог Методики формування, страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004р. № 3104 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. № 19/10299 з наступними змінами та доповненнями
порушень не встановлено.
Формування резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом,
визначеним Законом України «Про страхування», а саме метод, «1/365»-«pro rata temporis»
Аудитор підтверджує розрахунок резервів та покриття резервів.
Операції з перестрахування
В звітному періоді Компанія здійснювала операції з перестрахування за договорами
перестрахування. за такими видами страхування:
добровільне страхування наземного транспорту ;
добровільне страхування майна ;
обов’язкове страхування цивільної авіації:
- страхування повітряних суден;
- страхування відповідальності за шкоду, причинену третім особам .
- добровільне страхування фінансових ризиків ;
- та інші види страхування.
СК «Кредо» у якості перестраховика приймало у перестрахування ризики від інших
страховиків-резидентів України за договорами факультативного перестрахування (пропорційного
та за ексцедентом збитку) за такими видами страхування:
добровільне страхування наземного транспорту ;
добровільне страхування від нещатних випадків ;
добровільне страхування майна ;
та інші види страхування.

9

Перестрахування проводиться компанією з метою забезпечення належного рівня
платоспроможності та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Пояснення
щодо таких операцій наведені в розділі 5 додатка 4 Звітних даних страховика.
Припинення договорів страхування
В звітному році відбувалось припинення договорів страхування. Основною
причиною розірвання договорів відбувалось за ініціативою страхувальників при несплаті
ними чергових страхових платежів (внесків).
Пояснення щодо припинення договорів страхування навед ені в розділі 7 додатка 4
Звітних даних страховика.
Заборгованість за операціями страхування та перестрахування
На звітну дату Компанія має поточну заборгованість по страховим виплатам перед
страхувальниками.
На звітну дату
Компанія не має невиконаних зобов’язань по невиплаченим
страховим відшкодуванням. Впродовж звітного року розрахунки проводились своєчасно.
Звіт щодо страхової звітності та про інші правові і регуляторні вимоги
На нашу думку, річні звітні дані страховика ТДВ СК «Кредо» за рік, що закінчився 31 грудня
2016 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 зі змінами та доповненями.
Суттєвих відхилень річних звітних даних ТДВ СК «Кредо» з даними бухгалтерського обліку
та фінансової звітності не встановлено.
Враховуючи вищенаведене, аудитор може стверджувати, що діяльність товариства
здійснюється у відповідності з чинним законодавством України. Прийнята система
бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавчих і нормативних актів.
Товариство дотримується умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог
статті 30 Закону України «Про страхування», Закону України «Про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», а також за період з
01.01.2016р. по 31.12.2016р., на будь-яку дату, має перевищення фактичного запасу
платоспроможності (нето-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
більше ніж на 25 відсотків. Також, за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. на будь-яку дату
перевищення фактичного запасу платоспроможності (нето-активів) є більшим за 1 млн. євро .
Вартість чистих активів товариства, створеного у формі товариства з додатковою
відповідальністю є не меншою зареєстрованого розміру статутного фонду, відповідно до вимог,
визначених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, станом на 31.12.2016р.
Таким чином, можна зробити висновок про реальність та перспективність фінансового
стану товариства, що забезпечує вірогідність його безперервного функціонування у майбутньому,
як суб'єкту господарювання за умови відсутності негативних тенденцій на біржових, валютних
ринках; змін ситуацій щодо інвестицій у зв’язку з політичними подіями в Україні.
Розрахунки фактичного запасу платоспроможності (нето-активів) та розрахункового
нормативного запасу платоспроможності здійснено на підставі даних обліку та відповідно до
вимог законодавства.
Цей звіт призначений виключно для ТДВ СК "КРЕДО" та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і не може бути
розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТДВ СК "КРЕДО" та Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору.
Повне найменування юридичної
відповідно до установчих документів
Код ЄДРПОУ

особи

Реєстраційні дані
Місцезнаходження
Фактичне місце розташування
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва
про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності

Свідоцтво Аудиторської палати України про
відповідність системи контролю якості

№, серія , дата видачі та термін дії Свідоцтво
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
України
про включення до реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових
установ.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»
22890033
Зареєстроване Солом’янською районною
державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня
1994 року
03126 м. Київ, вул.А.Білецького, 9 Б,кв.4
03126 м. Київ, вул.А.Білецького, 9 Б,кв.4
Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських
фірм та аудиторів за № 0322, яке видане рішенням
Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року
№ 98 та продовжено до 24 вересня 2020 року
(рішення АПУ від 24 вересня 2015 року №315/3).
Свідоцтво №0383, затверджене Рішенням АПУ від
26.09.2013 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
Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06 лютого
2014 року.
Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року

т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail:
Larisa072@gmail.com
Керівник
Мирна Марина Геннадіївна
Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що проводили аудит; номери, серії, дати видачі
сертифікатів аудиторів, виданих АПУ:
сертифікат аудитора від 26 березня 1999 р., Серія
Громова Тетяна Семенівна
А, № 003712, термін дії сертифікату до 04.03.2018
р.
сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. серія А №
Матешко Микола Миколайович
004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року.
Дата початку проведення перевірки
01.04.2016 р.
Дата закінчення проведення перевірки
28 .02 2017 р.
Дата і номер Договору на проведення
№ 01/04-К від01.04.2016 р.
перевірки
Дата складання незалежного звіту
28 .02. 2017 р.
Телефон, поштова та електронна адреса

Директор ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ»

Мирна М.Г.
Сертифікат аудитора від 27.11.1997 року серії
А №003261, термін дії сертифікату
до
27.11.2021 року.

