
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 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

за 2016 рік
Адресант:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності -  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» станом на 31 грудня 2016 року яка включає баланс (Звіт 
про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 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.

а) Основні відомості про Товариство:
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;
Код ЄДРПОУ: 36018520;
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 22. 
Перелік та дата видачі ліцензій на здійснення страхової 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;

• 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;



• Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності 
перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 
транспорту(включаючи відповідальність перевізника)] - ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., 
термін дії ліцензії з 12.01.2016 безстроковий;

• Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг на здійснення страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування кредитів( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту) - ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з 12.01.2016 безстроковий;

• Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг на здійснення страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування залізничного транспорту - ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., 
термін дії ліцензії з 12.01.2016 безстроковий.

Дата державної реєстрації: 08.07.2008 року за № 1 070 102 0000 0333660; 
Дата внесення змін до статуту: 10.09.2015;
Перелік акціонерів на дату складання аудиторського висновку:________

юридичні особи акціонери

найменування організаційно-правова
форма місцезнаходження

фактична кількості 
акцій, що належать 

акціонеру

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"ІННОВАЦІЯ"

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

49027, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, 

ПРОСПЕКТ КАРЛА 
МАРКСА, будинок 22

601830

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СПАЙК-ІНВЕСТ"

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49005, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, 

ВУЛИЦЯ 
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 

будинок 1А

2935

фізичні особи акціонери

прізвище, ім’я та по батькові
фактична кількості 
акцій, що належать 

акціонеру

Ткаченко Катерина Олександрівна 80

Чванов Ілля Миколайович 78

Повод Михайло Григорович 77

Усього акцій: 605000

б) Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності:
> Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
> Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) за 2016 рік;
> Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
> Звіт про власний капітал за 2016 рік;
> Примітки до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності 
у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка 
не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас



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 
розкриття інформації 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 розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової 
звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки
На нашу думку річна фінансова звітність, справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає 
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух коштів за рік, 
що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку звертаємо вашу увагу на 
економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність. Вплив триваючої 
економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання не 
можливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку 
України та на діяльність Товариства.
Однак, управлінський персонал Товариства вважає, що розроблені та застосовані на Товаристві 
процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних обставин на діяльність 
Товариства у поточному фінансовому році, є достатніми для забезпечення діяльності Товариства на 
безперервній основі.

Відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової 
звітності.

З метою формування професійного судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та 
нормативних актів, аудитор дійшов висновку:

- Товариство спроможне безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців;

- прийнята керівництвом Товариства облікова політика відповідає вимогам законодавства про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності;

- вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований розмір статутного капіталу станом на 
кінець звітного періоду;

- фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує розрахунковий норматив запасу 
платоспроможності протягом звітного року;

- фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності становить не менше ніж на 25 відсотків та складає не менше 1 млн. євро за 
офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників;

- Товариство належним чином обліковує договори страхування і вимоги страхувальників щодо страхової 
виплати та дотримує вимоги щодо достатності формування резервів збитків;

- Товариство формує, веде облік достатньо та адекватно сформованих страхових резервів у звітному році 
відповідно до вимог законодавства;

- Товариство дотримує нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом звітного року 
відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;



- Товариство протягом звітного року виконує прийняті страхові та перестрахові зобов’язань з 
урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими 
зобов’язаннями у структурі страхового портфелю;

- істотні операції з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного року, та які мали наслідком 
невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% - 
відсутні.

- на Товаристві запроваджені системи управління ризиками;

- організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекватною.

20 лютого 2017 року
Україна, місто Одеса, провулок Маяковсь

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, www.afr.org.ua

http://www.afr.org.ua
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Свідоцтво Аудиторської палати України 
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

за 2016 рік

Адресант:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Повне найменування аудиторської 
фірми відповідно до установчих 
документів, якою було здійснено 
аудиторську перевірку

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ 
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ 20971605
Номер і дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 
(АПУ)

№0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за 
№98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю

№ 0665 видане рішенням АПУ № 338/3 від 26.01.2017 
чинне до 31.12.2022

Номер, дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, виданого 
Нацкомфінпослуг

№0099 від 22.10.2015, термін дії свідоцтва до 30.07.2020

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, 
який проводив аудиторську 
перевірку, та серія, номер, дата видачі 
Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Швець Олена Олександрівна, сертифікат аудитора серія 
«А», №005981 від 19.07.2005, термін дії сертифіката до 
19.07.2020
Будяк Володимир Миколайович, сертифікат аудитори 
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

Місцезнаходження 65026, м. Одеса, провулок Маяковського І, кв.ІО
Адреса офісу 65026, м. Одеса, провулок Маяковського І, кв.ІО
Телефон +380487269759, +380487288216
Факс +380487286095
Сайт www.afr.org.ua
Електронна пошта info@afr.org.ua

Основні відомості про страховика:
Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 36018520
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра 

Яворницького, буд. 22
Дата державної реєстрації 08.07.2008

http://www.afr.org.ua
mailto:info@afr.org.ua


Дата внесення змін до установчих 
документів

10.09.2015

Основні види діяльності: інші види страхування, крім страхування життя
Чисельність працівників. 5
Банківські реквізити Філія AT «Державний експортно-імпортний банк 

України», МФО 305675, п/р 26507000110964
Телефон, факс +380563738347, +380563738393
Відокремлені підрозділи -
Реєстраційний номер в Державному 
реєстрі фінансових установ

11102242

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. 
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;
- Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення 
страхової діяльності у формі добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами[крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту(включаючи 
відповідальність перевізника)] - ліцензія б/н, дата видачі 
12.01.2016р., термін дії ліцензії з 12.01.2016 безстроковий;
- Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення 
страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової діяльності 
у формі добровільного страхування кредитів( у тому числі 
відповідальності позичальника за непогашення кредиту) - - 
ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з
12.01.2016 безстроковий;
- Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення 
страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової діяльності 
у формі добровільного страхування залізничного транспорту - 
ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з
12.01.2016 безстроковий.

Відомості про умови договору на проведення аудиту



Дата и номер договору на проведення 
аудиту

12.01.2017, №7

Дата початку і дата закінчення проведення 
аудиту

12.01.2017-20.02.2017

Мета завдання
Оцінювання аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки та у 
складанні звіту (висновку), який надає Замовнику достатній рівень впевненості щодо цього предмета 
перевірки.

Предмет перевірки
Відповідність вимогам «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженому Розпорядженням 
Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 (зі змінами), в подальшому «Порядок», річних звітних даних 
страховика ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» за 2016 рік.

Опис перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудит річних звітних даних страховика ПУБЛІЧНОЕО АКЦІОНЕРНОЕО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» за 2016 рік, у складі наступних документів:
1. Загальні відомості
2. Реквізити
3. Ф1. Баланс
4. Ф1. Баланс (консолідована форма)
5. Ф2. Звіт про фінансові результати
6. Ф2. Звіт про фінансові результати (консолідована форма)
7. ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
8. ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, консолідована форма)
9. ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
10. ФЗ. 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 5т 1. Пояснення щодо операцій перестрахування
19. Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
20. Розділ 5тЗ. 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. Примітки до річної фінасової звітності
30. Пояснювальна записка
31. Примітки
32. Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування Товариства 
станом на 31.12.2016
33. Звіт про корпоративне управління Товариства.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки - вимоги
1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 

12.07.2001р. № 2664-ІІІ ( із змінами );
2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996р. N 85/96-ВР ( в редакції Закону N 2745-ІІІ від 

04.10.2001 (із змінами);
3. «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг», затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011р. № 1070/2011;



4. «Порядок складання звітних даних страховиків», затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг 
України від 03.02.04. № 39 (із змінами);

5. «Ліцензійні умови провадження страхової діяльності», затверджені Розпорядженням 
Держфінпослуг України від 28.08.2003р. № 40 (із змінами);

6. «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, 
ніж страхування життя», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004р. № 
3104 (із змінами);

7. «Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості 
активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя», 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 08.10.2009 р. № 741 (із змінами).

8. «Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації 
щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів», затверджені розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих річних 
звітних даних згідно з Порядком та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних, які не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.
Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді, що перевіряється, були:

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.

По заяві керівництва Товариства від аудитора не приховано ніяких документів, які мають відношення до 
предмету аудиту.
Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови правління Товариства Швець Л.А.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих річних звітних даних страховика на основі 
результатів нашого аудиту.

Обсяг аудиторської перевірки
Наше завдання з надання достатньої впевненості було виконане у відповідності з вимогами Закону 
України “Про аудиторську діяльність (в редакції Закону від 14.09.2006р. № 140-IV) та міжнародним 
стандартом завдань з надання впевненості № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи 
оглядами історичної фінансової інформації».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання 
для отримання достатніх й прийнятних доказів як частину процесу завдання, який передбачає:

• Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;
• Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути 

суттєво викривлена;
• Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення 

характеру, часу й обсягу подальших процедур;
• Виконання подальших процедур, пов’язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням 

поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, повторного обчислення, повторного 
виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші процедури включають процедури по 
суті, в тому числі отримання підтвердної інформації з джерел, які не залежать від відповідальної 
сторони, та тести ефективності функціонування заходів контролю;

• Оцінку достатності та прийнятності доказів.

Виконання завдання з надання достатньої впевненості не є аудитами чи оглядами історичної фінансової 
інформації, які проводяться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (MCA) та Міжнародних 
стандартів завдань з огляду (МСЗО), а отже, не дає нам змоги отримати впевненість у тому, що нам стане 
відомо про всі значні питання, які можна було б ідентифікувати під час аудиту чи огляду. Відповідно ми 
не висловлюємо аудиторську думку щодо фінансових звітів страховика.

Аудитором були виконані усі необхідні процедури, які дають змогу сформувати незалежну професійну 
думку стосовно предмету аудиторської перевірки.



Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, річні звітні дані Товариства у всіх суттєвих аспектах складені управлінським 
персоналом відповідно до вимог «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого 
Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 (із змінами).

Оцінка бухгалтерського обліку
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу, що Річні звітні дані Товариства були складені з метою 
дотримання вимог, встановлених регуляторним органом -  Нацкомфінпослуг, а саме: «Порядку складання 
звітних даних страховиків», затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 
(із змінами). Через це річні звітні дані страховика не можуть використовуватися для інших цілей.

Пояснювальний параграф
Товариство склало окрему фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали окремий аудиторський звіт для 
управлінського персоналу, акціонерам Товариства та Нацкомфінпослуг, в якому висловлена не 
модифікована думка з пояснювальним параграфом щодо цієї звітності.

Відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
річних звітних даних страховика

З метою формування професійного судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та 
нормативних актів, аудитор дійшов висновку:

- Товариство спроможне безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців;

- прийнята керівництвом Товариства облікова політика відповідає вимогам законодавства про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності;

- вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований розмір статутного капіталу станом на 
кінець звітного періоду;

- фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує розрахунковий норматив запасу 
платоспроможності протягом звітного року;

- фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності становить не менше ніж на 25 відсотків та складає не менше 1 млн. євро за 
офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників;

- Товариство належним чином обліковує договори страхування і вимоги страхувальників щодо страхової 
виплати та дотримує вимоги щодо достатності формування резервів збитків;

- Товариство формує, веде облік достатньо та адекватно сформованих страхових резервів у звітному році 
відповідно до вимог законодавства;

- Товариство дотримує нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом звітного року 
відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;

- Товариство протягом звітного року виконує прийняті страхові та перестрахові зобов’язань з 
урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими 
зобов’язаннями у структурі страхового портфелю;

- істотні операції з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного року, та які мали наслідком 
невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% - 
відсутні.

- на Товаристві запроваджені системи управління ризиками;



- організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекватною;

- Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування Товариства 
станом на 31.12.2016 складено відповідно до «Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування 
страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів», 
затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484;

- Звіт про корпоративне управління Товариства складено з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону 
України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

20 лютого 2017 року
Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1/10

Г енеральний 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, www.afr.org.ua

http://www.afr.org.ua

