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Аудиторський висновок наданий для Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «ГРАНДВІС» (надалі – ПрАТ СК «ГРАНДВІС» або Товариство),
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС”
1.1. Основні відомості
Страхове закрите акціонерне товариство “Грандвіс” засновано згідно з Установчим
договором від 15.09.1995 і зареєстровано розпорядженням виконкому Чернігівської
міської Ради народних депутатів від 04.10.1995 № 314-р.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 15.04.2011 № 1) СЗАТ
“Грандвіс” перейменовано в Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія
“Грандвіс”, що знайшло своє відображення у редакції Статуту СЗАТ “Грандвіс” та було
зареєстровано Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради Чернігівської області
26.03.2009р., № запису в ЄДР 1 064 105 0008 000386.
Остання редакція Статуту зареєстрована Виконавчим комітетом Чернігівської
міської ради Чернігівської області 21 квітня 2011р., номер запису 10641070021000386
Товариству належить майно, права та обов’язки СЗАТ “Грандвіс”.
Загальні відомості про компанію надані у табл. 1.1.1.
Таблиця 1.1.1.
Повне найменування
Скорочена назва
Код ЄДРПОУ
Організаційно-правова
форма
Дані з Виписки з
Єдиного державного
реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб
підприємців
Місцезнаходження
Тел/факс
Основна мета

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
«ГРАНДВІС»
ПрАТ СК «ГРАНДВІС"
22821660
Акціонерне товариство
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців :
04.10.1995 № 1 064 120 0000 000386

04013, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр.-т Перемоги, буд.
127
0462-653-288
Товариство створене з метою одержання прибутку на основі
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здійснення підприємницької діяльності – надання страхових
послуг для страхового захисту майнових інтересів громадян,
а також майнових інтересів підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності.
Предметом діяльності є страхування, перестрахування і
фінансова
діяльність,
пов’язана
з
формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
- Серія АВ № 584258 Страхування (у формі добровільного)
вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії ліцензії з
05.04.2007р. безстроковий;
- Серія АВ № 584259 Страхування (у формі обов’язкового)
страхування відповідальності суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Строк дії
ліцензії з 13.09.2005р. безстроковий;
- Серія АВ № 584260 Страхування (у формі добровільного)
цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізників). Строк дії
ліцензії з 26.03.2010 р. безстроковий;
- Серія АВ № 584261 Страхування (у формі добровільного)
від вогневих ризиків стихійних явищ. Строк дії ліцензії з
05.04.2007р. безстроковий;
- Серія АВ № 584262 Страхування (у формі обов’язкового)
страхування цивільної відповідальності громадян України,
що мають у власності чи іншому законному володінні зброю,
за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
Строк дії ліцензії з від 26.03.2010 р. безстроковий;
- Серія АВ № 584263 Страхування (у формі добровільного)
майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії
ліцензії з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серія АВ № 584264 Страхування (у формі добровільного)
медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
Строк дії ліцензії з 26.03.2010р. безстроковий;
- Серія АВ № 584265 Страхування (у формі добровільного)
наземного транспорту (крім залізничного). Строк дії ліцензії
з 05.04.2007р. безстроковий;
- Серія АВ № 584266 Страхування (у формі добровільного)
від нещасних випадків. Строк дії ліцензії з 26.03.2010р.
безстроковий;
- Серія АВ № 584267 Страхування (у формі добровільного)
від нещасних випадків на транспорті. Строк дії ліцензії з
26.03.2010р. безстроковий;
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- Серія АВ № 584268 Страхування (у формі добровільного)
відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту,
відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника). Строк дії ліцензії з
28.04.2007р. безстроковий;
- Серія АВ № 584269 Страхування (у формі добровільного)
фінансових ризиків. Строк дії ліцензії з 05.04.2007р.
безстроковий;
- Серія АВ № 594092 страхування (у формі обов’язкового)
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування. Строк
дії ліцензії: з 13.10.2011р. безстроковий;
- Серія АВ № 594443 Страхування (у формі обов’язкового)
страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів. Строк дії ліцензії з
29.12.2011 р. по 28.12.2016р.
Свідоцтво
про Свідоцтво СТ № 164, реєстраційний № 11100851 (видане
реєстрацію фінансової ДКЦПФР 21.08.2004р.). Код фінансової установи 11.
установи
Чисельність штатних 20 осіб
працівників на звітну
дату
ПрАТ СК «ГРАНДВІС" має основний поточний рахунок в національній валюті,
інформація про який наведена у табл. 1.1.2.
Таблиця 1.1.2.
№
Найменування банка
МФО
№ рахунку
п/п
В національній валюті
ПАТ
Полікомбанк”
м.
1
353100
26502000750
Чернігова
ПрАТ СК "ГРАНДВІС" має філію в м. Києві, вул. Артема, 21, оф. 204.
Телефон 8 (044) 2721597. Керуючий філією – Максименко Антон Павлович.
ПрАТ СК «ГРАНДВІС» не є засновником інших страхових організацій.
Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність компанії на дату
перевірки є:
- Голова правління – Максименко Павло Миколайович,
- Головний бухгалтер – Маслюкова Леся Валеріївна.
2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено
перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством
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вимог щодо формування фінансової звітності ПрАТ СК «ГРАНДВІС» за 2012 рік
станом на 31.12.2012р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фінансові
звіти», а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про
рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до
річної фінансової звітності (форма № 5).
Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську
діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з
урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності».
Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти
фінансової звітності, які використовуються вперше. Ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Наказу про організацію
бухгалтерського обліку та облікову політику № 4-2 від 04.01.2012р.
Важливі аспекти облікової політики підприємства наступні:
- Фінансові інструменти в ПрАТ СК «ГРАНДВІС» у відповідності до МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» первісно оцінюються та
відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової
інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків,
зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з
придбанням фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів
здійснюється в залежності від класифікації активів по чотирьом категоріям
відповідно до облікової політики ПрАТ СК «ГРАНДВІС».
- Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011р.
_
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА
ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності з урахуванням перехідного періоду та Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
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розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
думки аудитора.
5.ВИСЛОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
На нашу думку фінансова звітність ПрАТ СК «ГРАНДВІС» за рік, що закінчився
31.12.2012р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до норм
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття
інформації, наданої у фінансовій звітності Товариства.
В Додатку 2 представлений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності
ПрАТ СК «ГРАНДВІС».
6.ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) ПрАТ СК «ГРАНДВІС» станом
на 31.12.2012р. складає 30 174,5 тис. грн., що перевищує розрахунковий нормативний
запас платоспроможності на 27 978,7 тис. грн.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. складає 30 485,2 тис. грн., що
перевищує вартість статутного капіталу. Вартість чистих активів повністю відповідає
нормам законодавства України, зокрема п. 2.5 Ліцензійних умов провадження страхової
діяльності, затверджених розпорядженням ДКРРФПУ від 28.08.2003р.
Вартість чистих активів компанії, визначена з урахуванням „Методичних рекомендацій
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених
Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р.
Показник вартості чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу
України.
В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено невідповідностей між
фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством.
Значні правочини в 2012 році були проведені за договорами страхування,
перестрахування. Кількість договорів щодо значних правочинів складає 81. Загальна
сума страхових премій за такими договорами страхування 1444969 грн.
Рівень корпоративного управління та система внутрішнього контролю ПрАТ СК
«ГРАНДВІС» відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». За
результатами ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві такі
ризики оцінюються як мінімальні.
7.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Аудиторська перевірка
виконана Товариством з обмеженою відповідальністю
«ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва
про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням
Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98, строком дії 26.01.2001 р. –
23.12.2015 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
Код ЄДРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
email: director@seya.com.ua
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можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. –
23.12.2015 р., виданого НКЦПФР.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською районною
державною адміністрацією м. Києва.
Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф.
5; тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64.
Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору № 1502/13 від 15.02.2013р.
з 15.02.2013 р. по 15.03.2013 р. незалежними аудиторами Зацерковною Т.М. (сертифікат
аудитора 000857 від 29.02.1996 р.) та Синицею В.П. (сертифікат аудитора 005870 від
17.01.2005 р., дія сертифікату до 17.01.2015 р.). Період перевірки – 2012 рік.
Генеральний
директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора №
000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996 р., дія
сертифікату до 28.02.2015 р.).
У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010 р.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості
професійних послуг.
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» відповідно до рішення Аудиторської палати України №
264/3 від 31.01.2013р. внесено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають
критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»

Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1
Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
Код ЄДРПОУ 24263164
тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64
email: director@seya.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ААН " СейЯ-Кірш-аудит" 7

1. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ
1.1. Організація бухгалтерського обліку
Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного
законодавства України. Бухгалтерський облік в ПрАТ СК «ГРАНДВІС» здійснюється
у відповідності до Наказу про облікову політику № 4-2 від 04.01.2012р., який
затверджений Протоколом зборів Правління № 2 від 04.01.2012р.
Складання фінансової звітності здійснено шляхом трансформації показників
бухгалтерського обліку.
Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з
концептуальною основою, зазначеною Міжнародними стандартами фінансової звітності.
В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ПрАТ СК
«ГРАНДВІС» не виявлено. Бухгалтерський облік в ПрАТ СК «ГРАНДВІС»
комп’ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.
Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових
формах, затверджених Міністерством статистики України.
Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.
1.2.Аудит власного капіталу
1.2.1. Формування статутного капіталу
Інформація про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:
перша емісія: випущено прості іменні акції в кількості 3.146 штук номінальною
вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 314.600,00 грн. Випуск зареєстровано в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій від 29.06.1998 реєстраційний № 354/1/98;
друга емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 4.355 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 435.500,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 16.07.1999 реєстраційний № 298/1/99; загальна кількість
випущених простих іменних акцій 7.501 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна
на загальну суму 750.100,00 грн.;
третя емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 30.000 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 3.000.000,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 20.02.2003 реєстраційний № 82/1/03; загальна кількість
випущених простих іменних акцій 37.501 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна
на загальну суму 3.750.100,00 грн.;
четверта емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 10.500 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.050.000,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 09.06.2004 реєстраційний № 312/1/04; загальна кількість
випущених простих іменних акцій 48.001 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна
на загальну суму 4.800.100,00 грн.;
п’ята емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 20.002 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 2.000.200,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 02.12.2004 реєстраційний № 706/1/04; загальна кількість
Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
Код ЄДРПОУ 24263164
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випущених простих іменних акцій 68.003 штук номінальною вартістю 100,00 грн.
кожна на загальну суму 6.800.300,00 грн.;
шоста емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 10.000 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 1.000.000,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 08.04.2005 реєстраційний № 168/1/05; загальна кількість
випущених простих іменних акцій 78.003 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна
на загальну суму 7.800.300,00 грн.;
сьома емісія: додатково випущено прості іменні акції в кількості 40.000 штук
номінальною вартістю 100,00 грн. кожна на загальну суму 4.000.000,00 грн. Випуск
зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 02.07.2008 реєстраційний № 277/1/08; загальна кількість
випущених простих іменних акцій 118.003 штук номінальною вартістю 100,00 грн.
кожна на загальну суму 11.800.300,00 грн. Сьома емісія простих іменних акцій
Товариства сплачена повністю.
Форма існування всіх акцій була документарна. Згідно з рішенням Загальних
зборів акціонерів (протокол від 25.10.2010 № 2) випуск простих іменних акцій
Товариства було переведено з документарної форми існування у бездокументарну
форму існування. Випуск зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07.12.2010 реєстраційний
№ 1157/1/10.
Форма існування акцій – бездокументарна.
Загальними зборами акціонерів Страхового закритого акціонерного товариства
«ГРАНДВІС» (Протокол № 1 від 15 квітня 2011р. прийнято рішення про збільшення
розміру Статутного капіталу на 2 478 063,00 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів
шляхом збільшення номінальної вартості кожної акції до 121,00 грн. В результаті
прийнятого рішення було здійснено випуск 118003 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 121,00 грн. на загальну номінальну вартість 14 278 363,00 грн.
шляхом збільшення номінальної вартості акцій в результаті виплати дивідендів у
розмірі 2 478 063,00 грн. та проведено обмін акцій старої номінальної вартості, яка
становила 100,00 грн., на акції нової номінальної вартості 121,00 грн.
Виплата дивідендів у вигляді акцій нової збільшеної номінальної вартості, на які
обмінені акції старої номінальної вартості, не змінює пропорцій (часток) участі всіх
акціонерів у статутному капіталі Товариства.
Акцій, викуплених Товариством у акціонерів, станом на 31.12.2012 немає.
Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ПрАТ СК «ГРАНДВІС»
сформований та повністю сплачений грошовими коштами у розмірі 14278363,00
(чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч триста шістдесят три) грн., що
відповідає 1 355 046,97 євро за курсом НБУ на 31.12.2012р. у розмірі 1053,7172 грн. за
100 євро.

1.2.2.Резервний та додатковий капітал
Станом на 31.12.2012р. ПрАТ СК «ГРАНДВІС» сформований резервний капітал за
рахунок прибутку компанії, який складає 409,9 тис. грн.
Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
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Прибуток компанії за 2012 рік складає 167,3 тис. грн.
Загальний розмір
нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012р. складає 2011,6 тис. грн.
Інший додатковий капітал – 13785,3 тис. грн.
1.3.Активи компанії
1.3.1.Необоротні активи
Первісна вартість основних фондів ПрАТ СК «ГРАНДВІС» станом на 31.12.2012р.
складає 401,5 тис. грн., знос основних фондів складає 111,3 тис. грн., залишкова
вартість – 290,2 тис. грн.
Згідно Наказу про облікову політику знос основних фондів у 2012 році нараховується в
бухгалтерському обліку прямолінійним методом.
Залишкова вартість нематеріальних активів – 310,7 тис. грн. Знос на нематеріальні
активі нараховується прямолінійним методом.
ПрАТ СК «ГРАНДВІС» станом на 31.12.2012р. має довгострокові фінансові інвестиції
у розмірі 20 966,6 тис. грн., які представлені:
- Довгостроковими фінансовими інвестиціями, які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств у розмірі 19 871,6 тис. грн.;
- Іншими фінансовими інвестиціями у розмірі 1095 тис. грн.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості складає 278 тис. грн.
1.3.2. Оборотні активи
Запаси компанії станом на 31.12.2012р. складають 1,5 тис. грн.
Дебіторська заборгованість в сумі 1 269 тис. грн. представлена:
- Дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги – 574,1 тис. грн.;
- Іншою поточною дебіторською заборгованістю – 694,9 тис. грн.
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2012р. відсутні.
Грошові кошти в національній валюті складають 9 301,4 тис. грн., в іноземній валюті –
грошові кошти відсутні.
Всі активи відображені в балансі за достовірно визначеною оцінкою. Відносно всіх
активів очікуються майбутні економічні вигоди.
1.4. Зобов’язання компанії
Зобов’язання ПрАТ СК «ГРАНДВІС» станом на 31.12.2012р. складаються з поточних
зобов’язань в сумі 117,5 тис. грн. та включають:
- кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – 114,6 тис. грн.;
- поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 0,7 тис. грн.;
- поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 2,2 тис. грн.
Простроченої, сумнівної, довгострокової та заборгованості за розрахунками з оплати
праці компанія станом на 31.12.2012 р. не має.
Протягом звітного фінансового 2012 року ПрАТ СК «ГРАНДВІС» кредитів не
отримувало.
Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі компанії за
достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.

Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
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На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність
розкриття компанією інформації про зобов’язання Міжнародним стандартам фінансової
звітності.
1.5. Забезпечення наступних витрат і платежів
Загальна сума забезпечень наступних витрат та платежів станом на 31.12.2012р. складає
1 814,7 тис. грн., які складаються з:
- страхових резервів – 1 970,1 тис. грн. та частки перестраховиків в страхових резервах
– 155,4 тис. грн.
Розрахунок та формування страхових резервів здійснюється у відповідності Закону
України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями до
закону, Положення про обовязкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів
страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від
08.10.2009 р. та у відповідності до Правил формування, обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя,
затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України №3104 від 17.12.2004р.
1.6.Вартість чистих активів
Вартість чистих активів компанії становить станом на 31.12.2012р. в розмірі 30
485,2 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.
1.7. Страхова діяльність
Договори страхування оформлені відповідно до Закону України „Про страхування” від
07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2012р. заборгованості ПрАТ СК «ГРАНДВІС» станом на кінець
звітного періоду перед страхувальниками за видами страхування немає. Розрахунки із
страхувальниками проводяться своєчасно. Невиконання страхових зобов’язань немає.
Загальний обсяг надходжень страхових платежів складає 3 400,6 тис. грн. Частка
страхових платежів, належних перестраховикам, не перевищує страхові платежі.
Пріоритетними видами страхування в 2012 році являлися страхування майна та
страхування наземного транспорту;
Прибутковими явились види страхування:
- страхування майна;
- страхування вантажів та багажу;
- страхування фінансових ризиків;
- медичне страхування;
- обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті;
- страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.
Загальна сума страхових виплат в 2012р. склала 498,7 тис. грн.
Виплат за окремим видом страхування, що перевищує 90 % не було.
Страхування життя ПрАТ СК «ГРАНДВІС» не здійснює.
Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;
Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
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За рахунок доходів відповідно до Закону України „Про страхування” ПрАТ СК
«ГРАНДВІС» формує та розміщує страхові резерви на підставі ст. 31 Закону України
«Про страхування», Положення про обовязкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів
страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від
08.10.09р. та на підставі Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від
17.12.2004р.
Резерв незароблених премій станом на 31.12.2012р. складає 1 328,1 тис. грн. Частка пере
страховиків у резервах незароблених премій – 155,3 тис. грн.
При порівнянні методів розрахунку резервів незароблених премій методом “1/365”
(“pro rata temporis”) та методом 1/4 , виникла різниця в сторону збільшення .
Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть
вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни
вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону
України „Про цінні папери та фондовий ринок”
Найменування особливої інформації щодо:
Коментар щодо наявності
інформації
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на Рішення не приймалось.
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Прийняття рішення про викуп власних акцій
Рішення не приймалось.
Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій Не відбувалось.
біржі
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує Позики, що перевищують 25
25 відсотків активів емітента
відсотків активів емітента,
не отримувались.
Зміни складу посадових осіб емітента
Не відбувались.
Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше Не відбувались
відсотків голосуючих акцій
Рішення емітента про утворення, припинення його Рішення не приймалось
філій, представництв
Рішення вищого органу емітента про зменшення Рішення не приймалось.
статутного капіталу
Порушення справи про банкрутство емітента, Справу про банкрутство не
винесення ухвали про його санацію
порушували.
Рішення вищого органу емітента або суду про Рішення
відсутнє
за
припинення або банкрутство емітента
відсутністю справи про
банкрутство.
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