
АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
РЕСПЕКТ

Свідоцтво Аудиторської палати України 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №  0135

аудиторський висновок
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

за 2015 рік

Акціонерам -  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

І. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності -  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» станом на 31 грудня 2015 року яка включає баланс (Звіт 
про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Основні відомості про Товариство:
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;
Код ЄДРПОУ: 36018520;
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 22. 
Дата реєстрації: 08.07.2008 року за № 1 070 102 0000 0333660;
Дата останніх змін до установчих документів: 10.09.2015;
Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової 
установи серія СТ № 550 від 28.08.2008 (код фінансової установи 11).
Основним видом діяльності Товариства є інші види страхування, крім страхування життя.

Види діяльності за КВЕД:
65.12 -  інші види страхування, крім страхування життя.
65.20 -  перестрахування.
66.21 -  оцінювання ризиків та завданої шкоди.
66.22 -  діяльність страхових агентів і брокерів.
66.29 -  інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності:
Ліцензія видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Серія АВ 
№584796, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 30.10.2008 безстроково;
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 584797, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 30.10.2008 безстроково;
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 584798, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 30.10.2008 безстроково;
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594316, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594317, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594318, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594319, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594320, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594321, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
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Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову діяльність Серія 
АВ № 594322, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.

Посадові особи:
Голова правління -  Швець Л.А., призначений на посаду відповідно до протоколу №2012/06/07 
засідання Наглядової ради від 07.06.2012 року.
Головний бухгалтер -  Омельницька І.Г., призначена на посаду відповідно до наказу №03-ОК від 
01.08.2011.
Відповідальний за моніторинг -  Швець Л.А., призначений на посаду відповідно до наказу №1/ФМ від 
25.05.2011 р.

Чисельність працівників: 5 чоловік.

Перелік акціонерів, які є власниками 5% і більше статутного капіталу Товариства на дату складання 
аудиторського висновку: істотна частка 99,8% належить ПАТ ЗНКІФ «Інновація»

Ідентифікація фінансової звітності Товариства (період з 01.01.2015 по 31.12.2015):
> Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року;
> Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) за 2015 рік;
> Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
> Звіт про власний капітал за 2015 рік;
> Примітки до річної фінансової звітності.
Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.

Основні приниипи фінансової звітності
Основою надання річної фінансової звітності Товариства є чинні міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність складається в національній валюті України -  гривні (дані у фінансовій звітності 
приведені з округленням до тис.грн).

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових 
звітів
Керівництво Товариства несе відповідальність за складання:

- фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015, у відповідності до застосованої концептуальної 
основи, а саме: вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996-ХГУ, НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та положень МСФЗ ;

- річних звітних даних, згідно з вимогами п.2.9 Порядку складання звітних даних страховиків та подання 
звітності до Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України від 
03.02.2004 року №39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 року за №517/9116 (у 
редакції від 15.09.2005 року №4619), а також за впровадження такого внутрішнього контролю, який 
управлінський персонал вважає необхідним для забезпечення складання означеної звітності, вільної від 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал несе відповідальність за надання користувачам можливості ознайомлення з 
документами фінансової звітності та річних звітів Товариства за 2015 рік і змістом аудиторського 
висновку (звіту) стосовно цієї фінансової звітності та річних звітів.

Формування фінансової звітності Товариства , здійснюється з дотриманням принципу безперервності 
діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань Товариства, виходячи з припущення, що його 
діяльність триватиме далі, принаймні, 12 місяців від дати фінансової звітності.
Правління Товариства докладає достатніх зусиль для забезпечення безперервності діяльності, ризик 
безперервності діяльності в 2015 році є незначним.

Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів 
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України 
«Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту, щодо 
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
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«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 
«Порівняльна інформація -  відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 
фінансову звітність». Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових 
звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Аудитор несе відповідальність виключно за висловлювання власного професійного судження відносно 
фінансових звітів за результатами аудиторської перевірки .
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор має певну незгоду з управлінським персоналом Товариства щодо достатності та повноти 
розкриття інформації у фінансовій звітності. Так, згідно з отриманою під час перевірки інформацією, 
Товариство не створює резерв забезпечення наступних витрат та платежів персоналу, що не відповідає 
вимогам МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСБО 37 «Резерви, умовні активи та зобов’язання». 
Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2015 року, 
однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму 
активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах за 2015 рік. Проте, названі моменти мають 
обмежений вплив на положення справ в цілому та не впливають на загальний фінансовий стан 
Товариства

Висловлення умовно-позитивної думки аудитора
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку про відповідність фінансової звітності Товариства станом на 
31 грудня 2015 року його дійсному фінансовому стану.
На нашу думку, дана фінансова звітність за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 
«Підстави для висловлення умовно-позитивної думки» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з 
концептуальною основою достовірного подання, фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 року, 
а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, відповідно 
до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 
16.07.1999р. та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на невизначеність, пов’язану з складним економічним, політичним становищем в 
Україні, яке з об’єктивних причин може вплинути на фінансово -  господарську діяльність Товариства у 
майбутньому. Висловлюючи нашу позитивну думку, ми не брали до уваги це питання

II. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Інші питання
На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з метою 
дотримання Товариством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення 
своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, Товариством виданий 
наказ №1-ОП «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 02.01.2015 року.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХГУ від 16.07.1999р. і затверджених стандартів та інших 
нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку з використанням програмного 
забезпечення ІС-бухгалтерія. Для забезпечення повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності Товариства згідно з наказом директора б/н від 30.10.2015 р. була проведена 
інвентаризація згідно з Положенням «Про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.
Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не 
змінювались протягом 2015 року.
Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам 
управлінського персоналу.
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Нематеріальні активи та їх амортизаиія
Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку 38 «Нематеріальні активи».
Станом на 31.12.15 вартість нематеріальних активів Товариства складає 82 тис. грн. та в порівнянні з 
попереднім роком збільшилась на 27 тис.грн.
Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням прямолінійного методу

Основні засоби та їх амортизаиія
Облік основних засобів та формування показників фінансової звітності здійснювався Товариством 
відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби».
Станом на 31.12.2015 року та 31.12.2014 року основні засоби становлять 20 тис.грн. та 4 тис.грн. 
відповідно. Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу.

Дебіторська заборгованість
Облік дебіторської заборгованості здійснювався у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

(в тис, грн.)
Найменування 31.12. 2015 31.12.2014

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

8 11

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 7 1

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 2 1

Інша поточна дебіторська заборгованість 94 62

Всього 111 75

Фінансові інвестииії
Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року представлені 
наступним чином:

(в тис. грн.)

на 31 грудня 2015 на 31 грудня 2014
ПАТ ЗНКІФ «Інновація» 18 096 13 050
ПАТ ЗНКІФ «Ратібор» 33 522 0
ПАТ ЗНКІФ «Фінгрін капітал» 966 0
АТ «МНПК «Веста» 0 38 678
Інвестиційні сертифікати «Авенір Капітал» 0 529
АТ «Дніпротелеком» 9 740 9 740
ТОВ «Інвесткредит» 118 37
ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» 4 030 4 129
Всього 66 472 66 163

Грошові кошти та їх еквіваленти
Незалежний аудитор відмічає, що безготівкові розрахунки між товариством та контрагентами 
здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування 
шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою 
Правління національного банку України від 15.12.2004р. за №637 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.01.2005р. за №40/10320. Прибуткові та видаткові касові ордери оформлюються 
своєчасно та у відповідності до зазначеного Положення.
Станом на 31.12.2015р. та на 31.12.2014р. грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на 
поточних та депозитних рахунках у банках:

(в тис. грн.)

Найменування 31.12.2015 31.12.2014
Поточні рахунки в банках 437 59
Всього грошових коштів 437 59



Відображення грошових коштів здійснено відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». 
Розкриття інформації за видами активів Товариства, що враховуються на балансі, їх класифікація та 
оцінка відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Страхові резерви
Аудитор підтверджує, що страхові резерви Товариства утворюються з метою забезпечення майбутніх 
виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). 
Формування та облік технічних резервів та частки пере страховиків в них здійснюється відповідно до ст.З' 
Закону України «Про страхування» та Положення про порядок формування, розміщення та обліку 
страхових резервів за видами страхування, іншими . ніж страхування життя, затвердженого 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг №3104 від 17.12.2004 року.
Аудитор підтверджує, що у Товариства станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року 
страхові резерви відповідно складають 691 тис.грн. та 78 тис.грн.

Аудитор підтверджує, що у Товариства станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року частки 
перестраховика у страхових резервах відповідно складають 28 тис.грн. та 15 тис.грн.
Суми забезпечення виплат персоналу станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року відсутні.

Кредиторська заборгованість
Незалежний аудитор підтверджує кредиторську заборгованість і інші поточні зобов’язання Товариства 
станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року, які представлені в наступному вигляді (в 
тис.грн.):

Найменування 31.12.2015 31.12.2014
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 54
3 бюджетом 51 5
Зі страхування 0 9
Інші поточні зобов'язання 249 43
Всього 300 111

Розкриття інформації за видами зобов’язань Товариства, що враховуються на балансі, їх класифікація 
та оцінка відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Власний капітал
Станом на 31.12.2015 розмір власного капіталу Товариства складає суму 66 159 тис.грн., з яких 
зареєстрований (пайовий) капітал -  60 500 тис.грн., резервний капітал -  1 365 тис.грн., нерозподіленг 
прибуток -  4 294 тис. грн.

Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 року 
зареєстрований статутний капітал Товариства 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 
99,8% належить ПАТ ЗНКІФ «Інновація»
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право розподілу чистого 
прибутку на Загальних зборах засновників.

Протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, Товариство не 
оголошувала дивідендів.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам Міжнародних стандартів 
бухгалтерської звітності.

Облік доходів

Визнання та оцінка доходів Товариства за 2015 рік проводилися у відповідності до вимог МСБО 18 
«Дохід». Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 
зростання власного капіталу.

Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами:
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- дохід від зміни інших страхових резервів;
- інші операційні доходи;



- фінансові доходи;
- інші доходи.

Облік витрат

Облік витрат Товариства за 2015 рік проводився у відповідності до вимог МСБО 23 «Витрати на 
позики». Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом 
певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Облік податку на прибуток

Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток в 2015 році складають 51 тис.грн.

Розкриття інформаиії про фінансові результати
Товариство за звітний період має збиток у розмірі 23 тис.грн. Збиток, визначений у балансі, 
підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув’язку з 
іншими формами фінансової звітності.

Відповідність резервного фонду установчим документам
Під час проведення перевірки незалежним аудитором встановлено, що резервний фонд нараховується, 
у відповідності до пункту 9.3 статті 9 Статуту Товариства, а саме не менше ніж 5% суми чистого 
прибутку за рік. Резервний фонд Товариства станом на 31.12.2015 року становить 1 365 тис.грн.

Операиії з пов ’язаними особами

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються 
пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або чинити значний 
вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних рішень. При 
розгляді кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага приділяється змісту відношень, а не 
тільки їх юридичній формі.

На протязі звітного року Товариство не проводило операції з пов'язаними особами.

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів Товариства складає суму 66 159 тис.грн. та в порівнянні з його зареєстрованим 
капіталом має позитивне значення, тому вносити зміни до статуту у відповідності до ст.155 Цивільного 
кодексу України не потрібно.

Висловлення думки щодо виконання значних правочинів
Заданими останньої річної фінансової звітності за 2015 рік вартість активів Товариства на початок року 
складала суму 66 371 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню 
аудитором, складає 6 637 тис.грн.
На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок, що 
Товариством дотримувала вимог чинного законодавства щодо виконання значних правочинів.

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, 
які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління 
Товариства вимогам зазначеного закону.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до розділів 
10-11 статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 7 вересня 2015 року, протокол б/н від 
07.09.2015р.

Протягом звітного року на Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 
Загальні збори акціонерів - вищий орган;
Наглядова рада - наглядовий орган;

Є



Голова правління - виконавчий орган;
Ревізор - контролюючий орган.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та 
вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н від 07.09.2015).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Загальними зборами 
акціонерів затверджені Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», 
Положення «Про правління», Положення «Про Ревізора».
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України 
"Про акціонерні товариства" та вимогам статуту - не рідше одного разу на квартал.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався 
Ревізором. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізор свою перевірку за результатами 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік завершив.

Оцінка відповідності системи внутрішнього аудиту
На Товаристві створена служба внутрішнього аудиту. Діяльність служби внутрішнього аудиту 
здійснюється на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту Товариства та організаційно не 
залежить від інших підрозділів Товариства.
Діючого внутрішнього аудитора Товариства призначено наказом директора Товариства №6-ОК від 
03.11.2014 року.
Протягом 2015 року внутрішнім аудитором Товариства було здійснено перевірку результатів та аналіз 
інформації щодо поточної фінансової діяльності Товариства, перевірку професійної діяльності 
працівників, перевірку на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. На момент 
здійснення аудиторської перевірки внутрішній аудитор свою перевірку за результатами фінансово- 
господарської діяльності Товариства за 2015 рік завершила.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:
- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих 
помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та 
включає адміністративний та бухгалтерський контроль;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 
попередній, первинний і подальший контроль.
За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудита, можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на Товаристві 
створена, є адекватною та достатньою.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння 
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає 
МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання 
і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у 
відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової 
звітності».
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на 
думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні 
процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор 
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру його власності та 
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 
пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики, Загальну 
стратегію управління ризиками визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками 
здійснює Голова правління.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність 
Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.



Висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних Товариства вимогам
Нацкомфінпослуг
На думку незалежного аудитора річні звітні дані Товариства за 2015 рік складені у відповідності до вимог 
Нацкомфінпослуг.
Форми звітних даних заповнюються Товариством на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний 
період.
На думку аудитора суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, під час проведення аудиту не встановлено.

Висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних Товариства вимогам
Нацкомфінпослуг
На думку незалежного аудитора річні звітні дані Товариства за 2013 рік складені у відповідності до вимог 
Нацкомфінпослуг.
Форми звітних даних заповнюються Товариством на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний 
період.

Звіт про доходи та витрати страховика
Незалежний аудитор відмічає, що метою складання Звіту про доходи та витрати страховика є надання 
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що 
відбулися в Товариства за звітний період.
При перевірці правильності визначення фінансового результату аудитором порушень не встановлено. 

Показники діяльності із страхування життя
Незалежний аудитор підтверджує, що Показники діяльності із страхування життя заповнені Товариством 
без порушень.

Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя 
Незалежний аудитор підтверджує, що Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 
ніж страхування життя заповнені Товариством без порушень.

Показники діяльності з видів обоє ’язкового страхування
Незалежний аудитор підтверджує, що Показники діяльності з видів обов’язкового страхування заповнені 
Товариством без порушень.

Умови забезпечення платоспроможності страховика
Незалежний аудитор підтверджує, що фактичний запас платоспроможності Товариства становить 66 077 
тис.грн., а нормативний -  256 тис.грн.
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом становить 65 821 тис.грн.

Фактичний стан справ в Товариства
а) на думку незалежного аудитора обрана облікова політика Товариства та методи її застосування 
відповідають чинному законодавству України та встановленим нормативним вимогам;
б) незалежний аудитор відмічає, що розмір заявленого та сплаченого статутного капіталу Товариства 
станом на 31.12.2013 становить 60 500 тис.грн.;
в) незалежний аудитор відмічає, що страхові резерви Товариства на кінець звітного періоду становлять 
690,52 тис.грн.;
г) незалежний аудитор відмічає, що Товариство на протязі звітного року проводило перестрахування з 
перестраховиками-резидентами. Частка страхових платежів, належна перестраховикам-резидентам 
становить 94 тис.грн. Відповідальність передана до надійних вітчизняних страхових компаній, а саме: 
ПАТ «СК КРАЇНА», ПАТ СТ «ІЛШЧІВСЬКЕ», ПАТ СК «ІНГО УКРАЇНА», збільшило фінансову 
стійкість страхової діяльності Товариства.
д) незалежний аудитор відмічає такі категорії активів Товариства визначені ст.31 Закону України „Про 
страхування” для представлення коштів сформованих страхових резервів:
- грошові кошти на поточних рахунках -  93 тис.грн.;
- банківські вклади -  344 тис.грн.;
- акції -  52 584 тис.грн.;
- облігації -  118 тис.грн;
- права вимоги до перестраховиків -  27,80 тис.грн.



Оиінка кваліфікаиійних вимог до керівництва та відповідальних осіб Товариства
Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг посадові особи Товариства, а саме голова правління та 
головний бухгалтер в травні 2015 року та липні 2014 року відповідно одержали Свідоцтва про складання 
екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників 
та головних бухгалтерів страхових компаній Інституту Післядипломної освіти та бізнесу.

Відповідальний за проведення внутрішнього фінансового моніторингу Швець Л.А. (Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації № 12СПВ 022925 від 23.05.2014 року), призначений на посаду відповідно до 
наказу керівника № 1 /ФМ від 25.05.2011 року.

Незалежний аудитор відмічає, що Товариство дотримує кваліфікаційні вимоги до керівників та 
відповідальних осіб відповідно встановленим вимогам.

Висловлення думки щодо фінансового стану
На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз фінансового стану 
Товариства за 2015 рік
Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, 
ліквідності, фінансової стійкості та показники рентабельності активів:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 1,46 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 
0,5). Абсолютна ліквідність показує наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення 
пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань 
може запропонувати оплату грошовими коштами в сумі 1,46 грн.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 223,49 (орієнтоване позитивне значення 
показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 0,99 (орієнтоване 
позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу Товариства в 
загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5-1,0) становить:0,02 
та вказує на незалежність Товариства від залучених засобів.

За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2014 
року нами зроблений висновок про те, що Товариство має достатній рівень платоспроможності, значення 
показників фінансової незалежності відповідає оптимальним показникам

Події після дати балансу
Аудитором не встановлено подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан 
Товариства.

III. Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму:
а) повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Аудиторська фірма 
“Респект” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю;
б) 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 
ЗО липня 2020 року;
в) 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;
г) 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;
г) свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право 
на проведення аудиторських перевірок банків №0000033 від 25.10.2012 зі строком дії до 25.10.2017;
д) прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів 
аудитора, виданих АПУ:



- Швець Олена Олександрівна, сертифікат аудитора серія «А», №005981 від 19.07.2005, термін дії 
сертифіката до 19.07.2020;
- Будяк Володимир Миколайович, серія А №000320 від 24.03.1994, термін дії сертифіката до 24.03.2018;
- Куріленко Людмила Іванівна, сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін дії 
сертифікат до 14.07.2020.
е) місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 65026, м. Одеса, провулок 
Маяковського 1, кв.10;
е) реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 №503025, дата 
проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення реєстрації - Виконавчий Комітет Одеської Міської 
Ради, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 15561070002011120;
ж) тел.:+380487269759, +380487288216;
з) факс: +380487286095; 
к)сайт: цтуху.аГг.оге.иа.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору на проведення аудиту: 05.02.2016, № 59;
б) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 05.02.2016, дата закінчення
18.03.2016.

18 березня 2016 року
Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1/10

Генеральний директор 
Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.

65026 м. Одеса пров. Маяковського 1/10, тел. (048) 726-97-59, 728-82-16, факс 728-60-95, шту.аґг.ог^.иа


