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АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
РЕСПЕКТ 

Свідоцтво Аудиторської палати України 

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

за 2017 рік 
 

Адресат 

Національна комісія, що здійснює державне  

регулювання в сфері ринків фінансових послуг 

ПРАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 
Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 36018520, місцезнаходження: 49027, 

Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, (надалі Страховик), що 

складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звіт про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) за  2017 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2017 рік, Звіту про власний 

капітал за 2017 рік, Приміток до річної фінансової звітності. 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Страховика на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, 

що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

застосованої концептуальної основи фінансового звітування. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА у редакції 2015р). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Страховика згідно з етичними 

вимогами, застосовними відповідно до «Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з 

Міжнародних стандартів етики бухгалтерів у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосованими в Україні 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 

Під час проведення аудиту фінансової звітності Страховика ми визначили, що немає ключових питань 

аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал Страховика несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, (далі – 

МСФЗ), що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.  
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Страховика продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Страховиком. 

 

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, який містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА (у редакції 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 

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 Страховика 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 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 

значні недоліки системи 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. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 

Інформація щодо річних звітних даних Страховика 

Відповідно до Розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулювання в сфері ринків 

фінансових послуг № 142 від 01.02.2018 року «Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів що 

подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових 

послуг за результатами аудиту річної фінансової звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 

рік», в подальшому «Рекомендації», нами розкрита інформація щодо річних звітних даних Страховика: 

а) відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних страховика несе 

управлінський персонал Страховика; 

б) склад річних звітних даних Страховика за 2017 рік: 

• Загальні відомості; 

http://www.afr.org.ua/
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• Реквізити; 

  Ф1. Баланс; 

      4. Ф1. Баланс (консолідована форма); 

      5. Ф2. Звіт про фінансові результати; 

      6. Ф2. Звіт про фінансові результати (консолідована форма); 

      7. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); 

      8. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, консолідована форма); 

  9. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

     10. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, консолідована форма); 

             11. Ф4. Звіт про власний капітал; 

             12. Ф4. Звіт про власний капітал (консолідована форма); 

             13. Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика; 

             14. Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя; 

             15. Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя; 

           16. Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування; 

           17. Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування; 

           18. Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування; 

           19. Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування; 

           20. Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування; 

           21. Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування; 

           22. Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика; 

           23. Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у 

резервах незароблених премій на кінець звітного періоду; 

         24. Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування; 

         25. Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика; 

         26. Декларація 1; 

         27. Декларація 2; 

         28. Філії; 

         29. Пояснювальна записка; 

        30. Примітки. 

        31.Звіт про корпоративне управління; 

        32.Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язань 

 

в) наша думка щодо фінансової звітності Страховика не поширюється на річні звітні дані Страховика; 

г) нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих невідповідностей та 

викривлень в наданих річних звітних даних Страховика; 

д) ми не виявили фактів суттєвих невідповідностей та викривлень, які б необхідно було включити до 

звіту. 

Річні звітні данні Страховика, що додаються, складені відповідно до встановлених вимог Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг. 

 

Інша інформація 

 

Відповідно до вимог Рекомендацій, нами розглянуті інші питання діяльності Страховика, зокрема: 

1. Інформація щодо повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, 

зазначених у документах та нормативних актах що додавалися до заяви про отримання 

ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін: 

Аудитором не встановлено порушень Страховиком встановлених вимог. 

2. Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також 

розміщення інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному 

веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальність: 

Інформація про адресу власного веб-сайту Страховика: http://dzherelo-ins.datastealth.net 

Страховик на веб-сайті для клієнтів (споживачів) розмістило інформацію, а саме: 

• відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які 

підлягають обов'язковому оприлюдненню; 

http://www.afr.org.ua/
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• перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; 

• перелік послуг, що надаються фінансовою установою; 

• ціну/тарифи фінансових послуг; 

• кількість часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та 

перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків; 

• іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої 

закріплено в законах України. 

Інформація, що надається клієнту Страховика забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги 

без нав'язування її придбання. 

Страховик під час надання інформації клієнту дотримувалося вимог законодавства про захист прав 

споживачів. 

3. Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частини четвертої, п’ятої статті 

12-1  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» зокрема розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці): 

На власному веб-сайті Страховика розкрита інформація, а саме: 

• повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження; 

• перелік фінансових послуг, що надаються; 

• відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою); 

• відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу; 

• відомості про відокремлені підрозділи; 

• відомості про видані ліцензії та дозволи; 

• річна фінансова звітність; 

• відомості про застосування процедури санації; 

• інша інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню. 

Страховик забезпечує доступність інформації, розміщеної на власному веб-сайті за останні три роки. 

4. Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному 

веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набирання чинності із 

зазначенням такої дати: 

На власному веб-сайті Страховика розміщені правила надання фінансових послуг не пізніше наступного 

робочого дня після дати набирання чинності із зазначенням такої дати. 

5. Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту 

інтересів: 

Ми встановили, що за звітний період: 

• керівник та службовці Страховика не брали участь у підготовці та прийнятті рішення щодо 

прийняття Страховиком будь-якого зобов'язання на їх користь; 

• керівник, службовці, призначені експерти Страховика не брали участь у підготовці та прийнятті 

рішення на користь Страховика, в якому вони, їх близькі родичі, яким вони володіють, мають 

діловий інтерес; 

• особи, яка є членами органу управління Страховика, не укладали договори щодо надання 

Страховиком професійних послуг (робіт), без рішення загальних зборів власника (попередньої 

згоди на укладення такого договору). 

6. Відповідність приміщень, у яких здійснюються фінансовою установою обслуговування клієнтів 

(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення 

відповідно до державних будівельних норм, правил, стандартів, що документально 

підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має 

кваліфікаційний сертифікат: 

Ми одержали від Страховика документальні підтвердження про відповідність приміщень, у яких 

здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) відповідно до державних будівельних норм, правил 

та стандартів. 
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7. Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у місці, доступному для візуального 

сприйняття клієнтом (споживачем): 

Ми підтверджуємо доступне розміщення Страховиком інформації для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення для візуального сприйняття клієнтом (споживачем). 

8. Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 

до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до вимог, установлених розділом XVII 

Положення 41: 

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань та даними Державного реєстру фінансових установ Страховик не має відокремлених 

підрозділів. 

9. Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів та наявність 

необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну 

сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо готівкових 

розрахунків, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ №210: 

Ми підтверджуємо: 

•  належне зберігання грошових коштів і документів Страховика; 

• наявність в Страховика засобів безпеки, а саме сейфів для зберігання грошових коштів та 

охоронної сигналізації; 

• дотримання Страховиком законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених: 

- Постановою Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15 грудня 2004 року № 637, 

зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320; 

- Постановою Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми 

розрахунків готівкою» від 06.06.2013 N 210, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 2 

липня 2013 р. за N 1109/23641. 

10. Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 

Положення №1515: 

Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог. 

11. Розкриття інформації у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага яких 

становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу: 

Аудитором встановлені слідуючи статті балансу Страховика, питома вага яких становить 5 і більше 

відсотків відповідного розділу балансу, в саме: 

• Поточні фінансові інвестиції 

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. поточні фінансові інвестиції складають 61 699 тис.грн. та 

63232 тис.грн. відповідно. 

На думку аудитора наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в Примітці 6. до 

фінансової звітності. 

• Інша поточна дебіторська заборгованість 

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. дебіторська заборгованість  складають 4 173 тис.грн. та 2 832 

тис.грн. відповідно. 

На думку аудитора наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в Примітці 7 до 

фінансової звітності. 

• Зареєстрований (пайовий) капітал 

Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу Страховика складає 60 500 тис.грн. 

Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований пайовий капітал 

Страховика поділений на 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною 

вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 99,476% належить ПАТ ЗНКІФ 

«ІННОВАЦІЯ» 

http://www.afr.org.ua/
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Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право розподілу чистого прибутку 

на Загальних зборах засновників.  

Протягом звітного періоду, що закінчилися 31 грудня 2017 року Страховик не оголошував та не 

сплачував дивідендів. 

На думку аудитора наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в Примітці 9 до 

фінансової звітності. 

• Нерозподілений прибуток 

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. нерозподілений прибуток складає 4 270 тис.грн. та 4 273 

тис.грн. відповідно. 

Страховик за звітний рік одержав збиток в сумі 3 тис.грн. 

На нашу думку наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в Примітці 9 до фінансової 

звітності. 

12. Відповідність політики перестрахування встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. 

прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і 

обов'язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію: 

Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог. 

13.  Здійснення страховиком обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 

Кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 944, Порядку № 1219, 

Порядку № 1535 (676), Порядку № 1788, Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку 

№ 358, Порядку № 981, Порядку № 979, Порядку № 980, Порядку № 624, Порядку № 751, якщо інше 

не визначено законом. 

Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог. 

14. Якщо страховик має ліцензію на страхування життя, ведення ним персоніфікованого 

(індивідуального) обліку договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених 

Положенням № 3197: 

Аудитором не встановлено порушень Страховиком встановлених вимог. 

15. Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів: 

15.1. чи є він членом Моторного (транспортного) страхового бюро? 

Ми встановили, що Страховик не є членом Моторного (транспортного) страхового бюро. 

15.2. чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та 

страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку? 

Ми встановили, що Страховик веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не 

заявлені. 

15.3. чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-

яку дату після отримання ліцензії має перевищення фактичного запасу платоспроможності 

(нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 

25 відсотків, але не менше 1 млн евро за офіційним курсом валют на дату розрахунку зазначених 

показників? 

Нами встановлено, що вартість нетто-активів Страховика станом на 31.12.2017 становить 66 102 

тис.грн., що перевищує нормативний запас платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності та більше 1 млн евро за офіційним курсом валют на дату 

розрахунку зазначених показників. 

Ми встановили, що Страховик дотримується встановлених вимог. 

15.4. чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на 

всій території України, а саме забезпечує прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-

транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії 

страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам 

дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття 

страховиком необхідних заходів? 

Ми встановили, що Страховик дотримується встановлених вимог. 

16. Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту: 

http://www.afr.org.ua/
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Ми встановили, що Страховик не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 

інциденту: 

16.1. чи є він членом Ядерного страхового пулу? 

Ми встановили, що Страховик не є членом Ядерного страхового пулу. 

16.2. чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та 

страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку? 

Ми встановили, що Страховик не формує та не веде облік страхового резерву збитків, які виникли, 

але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку. 

16.3. чи укладає він договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за умови членства 

цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах? 

Ми встановили, що Страховик не укладає договори перестрахування із страховиками-нерезидентами 

за умови членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах. 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

• повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 

• код за ЄДРПОУ: 20971605; 

• номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ): Свідоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за №98 

від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року; 

• номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські  перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000266 

зі строком дії з 29.01.2013 до 30.07.2020; 

• номер, дата Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ: реєстраційний №0099 від 22.10.2015, 

термін дії свідоцтва до 30.07.2020; 

• прізвище, ім’я, по батькові партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер, серія, 

дата видачі сертифікату аудитора, виданих АПУ: Куріленко Людмила Іванівна, сертифікат 

аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін дії сертифікату до 14.07.2020. 

• місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 65026, м. Одеса, 

провулок Маяковського 1, кв.10; 

• тел.: +380487269759,  +380487288216; 

• факс: +380487286095; 

• сайт:  www.afr.org.ua 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

• дата та номер договору на проведення аудиту: 31.01.2018, № 16; 

• дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 31.01.2018, дата закінчення 

30.03.2018. 

  

Партнер із завдання з аудиту 

фінансової звітності 

(сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010)    Куріленко Людмила Іванівна 

 

Генеральний директор 

АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ     Швець Олена Олександрівна 

 

Дата аудиторського звіту: 30 березня 2018 року 

Адреса аудитора: 65026 Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10 

http://www.afr.org.ua/
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