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

України №182/10 від 27
Вих. № 2015-1-160 від 24.03.2015р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
за 2014 рік
Акціонерам і Правлінню
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
Національній комісії з регулювання ринку фінансових послуг
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 2014р., 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
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стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 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
1. 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. Компанією не проведено переоцінку деяких поточних фінансових інвестицій, а
саме інвестиційних сертифікатів ІСІ, до їх справедливої вартості, відповідно до
вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зазначені фінансові
інвестиції відображено за собівартістю, що складає 152499 тис.грн. Справедлива
вартість визначених цінних паперів, розрахована від вартості одного
інвестиційного сертифікату ІСІ, що знаходиться в обігу складає 225302 тис.грн.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питань, про які 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.
Інші питання
Ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної
нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо
передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку
України та операційну діяльність Компанії. Наша думка не містить застережень стосовно
даного питання.
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА

КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
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Повна назва
Місцезнаходження:
Код ЄДРПОУ
Дата державної реєстрації

Види діяльності за КВЕД:
Чисельність
звітну дату

штатних

працівників

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
(далі – Товариство)
м.Дніпроперовськ, вул.Набережна Перемоги,
буд.32
33248430
02.11.2004р. №12241020000003909, Свідоцтво
про державну реєстрацію серія А00 №404130.
Місце проведення реєстраційної дії –
Виконавчий
комітет
Дніпропетровської
міської Ради.
65.12 – Інші види страхування, крім
страхування життя
на 7
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Номери, серії, дати видачі, термін дії
ліцензій та/або дозволу на здійснення
діяльності

Кількість відокремлених підрозділів

- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у
формі
добровільного
страхування
фінансових ризиків серії АВ №584788, дата
видачі – 02 серпня 2011 року, строк дії
ліцензії з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у
формі
добровільного
страхування
наземного транспорту (крім залізничного)
серії АВ №584785, дата видачі – 02 серпня
2011 року, строк дії ліцензії з 09 червня 2005
року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у формі добровільного страхування майна
(крім залізничного, наземного, повітряного,
водного
транспорту
(морського
внутрішнього та інших видів водного
транспорту),
вантажів
та
багажу
(вантажобагажу) серії АВ №584784, дата
видачі – 02 серпня 2011 року, строк дії
ліцензії з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у формі добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
серії АВ №584799, дата видачі – 02 серпня
2011 року, строк дії ліцензії з 09 червня 2005
року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у формі добровільного страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника
за непогашення кредиту) серії АВ №584783,
дата видачі – 02 серпня 2011 року, строк дії
ліцензії з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у формі добровільного страхування від
нещасних випадків серії АВ №584786, дата
видачі – 02 серпня 2011 року, строк дії
ліцензії з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності
у формі добровільного страхування здоров`я
на випадок хвороби серії АВ №584800, дата
видачі – 02 серпня 2011 року, строк дії
ліцензії з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- ліцензія 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) серії АВ №584787, дата видачі
– 02 серпня 2011 року, строк дії ліцензії з 24
жовтня 2006 року - безстрокова
Відокремлені підрозділи відсутні
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Голова Правління
Контактний телефон:

Осадчий Олександр Васильович
(056) 7896316
Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми
відповідно до установчих документів
Номер і дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України (далі – АПУ)
Дата та номер розпорядження про
включення до реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські
перевірки
фінансових
установ

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «АленАудит»
Свідоцтво за №4028, видане згідно рішення
Аудиторської палати України №182/10 від 27
вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до
06 вересня 2017 року.
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.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про Серія та номер Свідоцтва: П 000217. Строк
внесення до Реєстру аудиторських фірм, дії Свідоцтва: з 07.07.2014 до 06.09.2017рр.
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, виданого НКЦПФР
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що Іонова Олена Вікторівна
брали участь в аудиті; номер, серія, дата Сертифікат аудитора №006311 серії А,
видачі сертифікатів аудитора, виданих виданий згідно рішення Аудиторської палати
АПУ
України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії
сертифікату – до 20.07.2017 року.
Місцезнаходження юридичної особи та її Юридична адреса: 52001, Дніпропетровська
фактичне місце розташування
обл., м. Підгородне, вул.Новомосковська, 109
Фактичне місце розташування: м.
Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.407
(056)7448914, office@alenaudit.com.ua
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата і номер договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення
проведення аудиту

Договір від 24 лютого 2015 року №39-2015-А
Початок проведення аудиту - 24.02.2015р.;
закінчення проведення аудиту - 24.03.2015р.

Підпис аудитора:

Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит»

О.В. Іонова

Дата складання висновку (звіту): 24 березня 2015 року
Адреса аудитора (фактичне місце розташування): м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7
оф.407.
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