АленАудит
49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.407
alenaudit@office.com.ua, т. (056)744-89-14
код ЄДРПОУ 35281710, п/р 26004060150007 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішення Аудиторської палати України
№182/10 від 27 вересня 2007 року

№4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27
Вих. № 2016-1-43 від 30.03.2016р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
за 2015 рік
Акціонерам і Правлінню
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (далі - Компанія), що додається, яка включає
баланс (Звіт про фінансовий стан) компанії на 31 грудня 2015р., звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами 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 і 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 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
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метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Облік довгострокових фінансових інвестицій, а саме часток у статуному капіталі інших
компаній в сумі 13184 тис. грн. та інвестиційних сертифікатів ІСІ в сумі 152499 тис.грн.
ведеться Компанією за фактичною (історичною) собівартістю придбання таких інвестицій.
Будь-яка інформація щодо справедливої вартості зазначених інвестицій, в тому числі
інформація з приводу зменшення корисності вказаних активів на звітну дату Компанії не
відома у зв’язку із відсутністю активних ринків на аналогічні активи. У зв’язку із цим,
жодні коригування щодо переоцінки вартості фінансових інвестицій не виконані, які б
можливо знадобились для відображення вартості цих активів у відповідності до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності, якби відповідна інформація була відома,
тому аудитори не можуть дати висновки по вказаним моментам.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова
звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНГОССТРАХ» на 31 грудня 2014 р., фінансові результати і рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Пояснювальний розділ
1. Звертаємо увагу на Примітку 3 до цієї окремої фінансової звітності, де зазначено,
що Компанією у звітному періоді здійснено розрахунок резерву незароблених
премій за методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме:
величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється
залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій,
страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх
дев'яти місяців (розрахунковий період). В той же час зазначений метод не в повній
мірі відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми
вважаємо, що застосування Компанією методу розрахунку резерву незароблених
премій, за яким резерв визначається за кожним договором як добуток частки
надходжень суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та
результату, отриманого від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату
розрахунку (у днях), на весь строк дії договору (у днях), дозволило би надати більш
відповідну інформацію щодо фінансового стану та результатів діяльності Компанії.
2. Ми звертаємо увагу на Примітку 6 «Довгострокові фінансові інвестиції» до цієї
фінансової звітності Компанії, в якій зазначаються особливості обліку
довгострокових фінансових інвестицій Компанії. Станом на 31.12.2015 року
Товариством у складі інвестицій, обліковуються акції українських емітентів
балансовою вартістю 3100 тис. грн., що складає 1,2% від вартості довгострокових
фінансових інвестицій, щодо яких є рішення НКЦПФР про зупинення торгівлі.
Оскільки цінні папери не заблоковано, згідно із випискою зберігача зазначені цінні
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папери не обтяжені зобов’язаннями, та за результатами самостійно проведеного
аналізу, керівництво Товариства дійшло висновку, що балансова вартість цих
цінних паперів суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості.
3. Ми звертаємо увагу на Примітку 2.1 до цієї окремої фінансової звітності.
Діяльність Компанії, як і діяльність інших організацій в Україні, зазнає і
продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу політичної та
економічної невизначеності, що спостерігається в країні. Ми не вносимо
застережень до нашої думки щодо цього питання.

Підпис аудитора:
Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит»

О.В. Іонова

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво за №4028, видане згідно рішення Аудиторської палати
України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06
вересня 2017 року.
Дата та номер розпорядження про включення до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ
Розпорядження №698 від 13.03.2014 року - Про включення Товариства з
обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми «АленАудит» до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ.
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті;
номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ - Іонова
Олена Вікторівна
Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення
Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії
сертифікату – до 20.07.2017 року.

Дата складання висновку (звіту): 30 березня 2016 року
Адреса аудитора (фактичне місце розташування): м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7
оф.407.
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