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Керівництву
ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ»
Національному банку України
Органам ДПІ України
Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ», код за ЄДРПОУ – 33248430,
місцезнаходження – Україна, 49100, м.,Дніпро, вулиця Кодацький узвіз, буд.2 (далі –
Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня
2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021р., Звіту про
рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021р., Звіту про власний капітал за 2021р,
та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 р., та
його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та відповідає
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Облік довгострокових фінансових інвестицій, а саме часток у статутному капіталі
інших компаній в сумі 104275 тис . грн., інвестиційних сертифікатів ІСІ в сумі 152499 тис.

грн. та ведеться товариством 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
товариству не відома, так як відсутній активний ринок на аналогічні активи. Коригування
щодо переоцінки вартості фінансових інвестицій не виконані, які б можливо знадобились
для відображення вартості цих активів у відповідності до вимог МСФЗ, якби відповідна
інформація була відома, тому аудитори не можуть дати висновки по цим моментам.
Вищезазначене з урахуванням обмежень стало підставою для висловлення думки
з застереженням.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 2017 років, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутий) «Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора») (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Станом на звітну дату (31.12.2021) управлінський персонал не ідентифікував
суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства
безперервно продовжувати діяльність. Водночас, станом на дату затвердження фінансової
звітності до випуску (23.02.2022) з урахуванням настання подій після цієї дати, що
офіційно визнані уповноваженим органом (Торгово-промислова палата України) форсмажорними обставинами (обставинами непереборної сили, що не залежать від
волевиявлення ви впливу суб’єкта господарювання), які відображені у звітності ПрАТ
«СК «ІНГОССТРАХ» як події після дати балансу, а саме, введення в Україні правового
режиму воєнного стану (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р.) дає підстави вважати керівництву, що існує
суттєва невизначеність, що стосується безперервної діяльності .
На запит аудиторів що до оцінки ПрАТ «СК «ІНГОССТРХ» здатності організації
здійснювати свою діяльність безперервно що до збільшеного періоду, який охоплюється
такою оцінкою (події після дати балансу), отримано відповідь з якої випливає наступне:
Введення в Україні правового режиму воєнного стану (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022р.) можуть
призвести до таких подій і умов, як :
-Втрата основного ринку, ключових клієнтів, скорочення доходів, нестача робочої сили;
- Значне зменшення вартості активів, що використовуються для генерування грошових
потоків;
- Значне погіршення вартості оборотних активів – запаси;
- Затримка запуску нових товарів чи послуг;
- Коливання обмінних курсів іноземної валюти;
- Кредитний ризик контрагента;
- Оцінки, на які впливає підвищена невизначеність (наприклад, розрахунки, що
ґрунтуються на змінних ставках, таких як ставки відсотка чи валютні курси) існують;
- Платоспроможність суб’єкта господарювання в довгостроковій перспективі може
змінитися.
І в силу цього організація може виявитися не в змозі реалізовувати свої активи і
обслуговувати свої зобов'язання як в звичайних умовах.
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення тимчасово
зупинити розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів. Товариство має на балансі
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фінансові інвестиції призначені для торгівлі – Облігації внутрішньої державної позики на .
Вітчизняний фондовий ринок фактично зупинився: зникла можливість торгувати ОВДП
та акціями на українських біржах. Доступні для торгівлі на даний час лише військові
облігації. Керівництво наразі розглядає можливість використання такого варіанту
інвестиційного фінансування. Але очікувані грошові потоки від наявних на балансі ОВДП
будуть дещо пересунуті на майбутні періоди.
Попередні оцінки прямих збитків постійно уточнюються і переглядаються у бік
зростання. Ще складніше кількісно оцінити непрямі втрати від призупинення економічної
діяльності на територіях, що не підконтрольні Україні.
Одночасно з боку регулятора та держави запроваджується низка обмежень для
зазначених учасників ринку з метою мінімізації нових ризиків, що виникли внаслідок
початку військової агресії. У світовій практиці воєнні дії традиційно належать до форсмажорних обставин, і за ними страховиками збитки не покриваються. Інакше страхові
компанії ризикують збанкрутіти, адже потерпілими на таких територіях є - юридичні і
фізичні особи. В усіх договорах страхування прописано стандартні винятки - це події, що
сталися під час воєнних дій, громадянської війни, заколоту, народного повстання,
захоплення влади, теракту тощо. Тому страховики на всіх рівнях наголошують, що
питання воєнних ризиків та ризиків тероризму - це світова практика. Ці ризики є в усіх без
винятку договорах як для фізичних, так і для юридичних осіб. І в мирний, і в воєнний час
потрібно купувати окремо страхове покриття або поліс для цих ризиків, тобто до вартості
сьогоднішніх договорів ці ризики не включено.
За змістом положень статті 988 ЦК України і статті 20 Закону України Про
страхування» обов’язок страховика здійснити страхове відшкодування виникає лише у
разі настання страхового випадку. Відтак, подія, пов'язана з руйнуванням майна внаслідок
військових дій, не може бути визнана страховим випадком, а тому не породжує обов’язку
страховика щодо виплати страхового відшкодування. Тому Товариство не очікує
збільшення розміру страхових відшкодувань в майбутньому залежно від цієї ситуації.
Незважаючи на дію воєнного стану, учасники ринку небанківських фінансових послуг
зобов'язані виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
Невідомий характер майбутнього не дає підготувати реальний прогноз грошових
потоків та зробити аналіз цього прогнозу в рамках оцінки майбутніх дій керівництва,
утруднено оцінити надійність існуючої інформації для прогнозів, сумнівно визначити
адекватність припущень, які б могли бути покладені у прогнози і тому складені плани
можуть виявитися за межами реальної досяжності.
Так як інформація Товариством розкрита у повному обсязі думка аудитора не
модифікується у зв’язку з цим питанням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням»,
ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід
відобразити в нашому звіті.
Оцінка резерву збитків
Резерв збитків включає в себе резерв заявлених, але не виплачених збитків та
резерв збитків, які виникли, але не заявлені.
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Оцінка резерву збитків потребує суттєвих суджень , враховуючи невизначеність,
притаманну оцінці очікуваних виплат на відшкодування збитків.
Величина резерву ґрунтується на найкращій оцінці очікуваних витрат на
відшкодування збитків, понесених на звітну дату, але не врегульованих, незалежно від
того, були вони заявлені чи ні. Для визначення величини цих резервів може бути
застосований ряд статистичних та актуарних методів.
Незначні зміни в припущеннях, використаних при оцінці резервів збитків, можуть
спричинити суттєвий вплив на оцінку величини резерву.
Через суттєвість суми, високий рівень значущості судження та особливості
розрахунку, про які йдеться вище, розрахунок резерву збитків вважається ключовим.
При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи
облікової політики, пов’язані з оцінкою величини резерву збитків, а також оцінено
структуру та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим процесом.
Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку цілісності та точності
вхідних даних, використаних актуарієм; аналіз припущень, використаних актуарієм;
оцінку загального представлення резерву збитків в фінансовій звітності Товариства.
Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та
достатніми для отримання доказів стосовно відображення резерву збитків в фінансовій
звітності Товариства.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка
міститься:
 у звіті про управління, складеного у відповідності до вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р.;
 у складі річної інформації емітента цінних паперів, складеної у відповідності
до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами);
 у складі річної звітності страховика, складеної у відповідності до вимог Правил
складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до
Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 25.11.2021 N 123.
Наша думка щодо річних звітних даних страховика міститься в незалежному звіті
з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика Приватного акціонерного
товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» за 2021 р.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення
з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до
дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми зазначаємо про узгодженість Звіту про управління з фінансовою звітністю за
звітний період.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал (в особі голови правління Товариства) несе
відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив
цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (ревізійна комісія, загальні збори
акціонерів) несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Товариства.
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, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно 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 невиявлення
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, що може поставити під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому 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
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майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на
безперервній основі;
 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з
іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведен ня аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або
коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати
в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано
переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Дотримання вимог закону України «Про страхування»
В ході здійснення господарської діяльності Товариство в цілому дотримувалося
основних вимог визначених законом України «Про страхування» № 85/96-ВР від
07.03.1996 р., зокрема: умов забезпечення платоспроможності страховиків та формування
страхових резервів.
Інформація щодо дотримання страховиком обов'язкових критеріїв і нормативів
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій страховика
Станом на 31.12.2021 Товариством дотримано фінансових нормативів,
встановлених відповідно до вимог Положення № 850, та дотримано вимог до забезпечення
платоспроможності страховика, встановлених статтею 30 Закону України «Про
страхування», а саме:
наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів та наявності
гарантійного фонду страховика;
створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і
страхових відшкодувань;
перевищення
фактичного
запасу
платоспроможності
страховика
над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.
Подання інформації відповідно до РІШЕННЯ від
22.07.2021 № 555 про ВИМОГИ
до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників
ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює
Національна комісія з цінних з паперів та фондового ринку
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Приватного акціонерного
товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ», код за ЄДРПОУ – 33248430 :
6

Кінцеві бенефіциари:
1.Горожанкін
Володимир Анатолійович
Місце проживання: 49000, Україна,
обл. Дніпропетровська,
м. Дніпро,
2. Єренбург Фаїна Яківна
Місце проживання: 49000, Україна,
обл. Дніпропетровська,
м. Дніпро,
3. Білий Сергій Борисович
Місце проживання: 49028, Україна,
обл. Дніпропетровська,
м. Дніпро,
На запит аудиторів про бенефіціарних власників станом на 30.04.2022 року отримано
відповідь, в якій зазначено наступне:
На момент складення звіту Приватним акціонерним товариством Страхова компанія
"Інгосстрах" не було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно нових кінцевих
бенефіціарних власників, що зазначаються у даному звіті, так як відповідно до п. 1.1
Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 "Деякі питання
державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є
Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану", установлено, що в умовах воєнного стану
державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
надання/отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі шляхом безпосереднього
доступу до нього, проводиться/забезпечується з урахуванням таких
особливостей: державна реєстрація, крім державної реєстрації в автоматичному режимі,
проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до
затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб,
якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація. Перелік може
передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього
державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну
реєстрацію прав).
Відповідно до оновленого переліку суб'єктів, якими в умовах воєнного стану проводиться
державна реєстрація юридичних осіб та ФОП, опублікованого на веб-сайті Кабінету
Міністрів України: "https://www.kmu.gov.ua/news/onovleno-perelik-subyektiv-yakim-vumovah-voyennogo-stanu-provoditsya", визначено, зокрема, перелік реєстраційних дій, які
можуть здійснювати державним реєстраторам в воєнний час. До зазначеного переліку не
входить можливість проведення такої реєстраційної дії як зміна кінцевих бенефіціарних
власників юридичної особи.
Таким чином, з початку ведення військового стану з 24.02.2022 р. ПРАТ СК
"Інгосстрах" не може звернутись до державних реєстраторів стосовно внесення змін
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань стосовно зміни кінцевих бенефіціарних власників, адже державні
реєстратори з 24.02.2022 і по даний час не здійснюють таких реєстраційних дій;
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Структура власності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ», код за ЄДРПОУ – 33248430:
Схематичне зображення структури власності ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” станом на 30.04.2022 року

9,32%

Жадлун Анатолій
Миколайович,
Україна

0,000002%

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ"
ЄДРПОУ 33248430

0,000001%

9,90%

Живченко Ніла
Михайлівна,
Україна

9,90%

0,000001%

Негинський Роман
Маркович,
Україна

Бичихіна Олена
Анатоліївна,,
Україна

8,6625%

8,979545 %

Шейхетов Станіслав
Маркович,
Україна

6,730907%
%

8,1375%

Новікова Леніна
Василівна,
Україна

Шевченко Артем
Сергійович,
Україна

5,710227%

5,139772%

Клименко Петро
Олександрович,
Україна

Кривенко Ольга
Валентинівна,
Україна
1,909088%

ІНШІ ОСОБИ, ЯКІ НЕ Є КЛЮЧОВИМИ УЧАСНИКАМИ
7,855227%
7,855226%

Рувінський Євгеній
Семенович,
Україна

Іртюго Олександр
Петрович,
Україна

Бондар Денис
Юрійович,
Україна

9,90%

Горожанкін Володимир
Анатолійович,
Україна

Білий Сергій
Борисович,
Україна

Єренбург Фаїна
Яківна,
Україна

Суб’єкт господарювання- Приватне акціонерне товариство
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» не є контролером/учасником небанківської фінансової
групи;
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» є
підприємством, що становить суспільний інтерес;
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» не
має материнських/дочірніх компаній ;
Розмір статутного капіталу «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
установчим документам.

відповідає

Згідно щорічного зведеного звіту внутрішнього аудиту за 2021 рік у звітному періоді
були завершені аудиторські перевірки компанії, що входять в план- графік і підготовлені
звіти з якими ознайомлені зацікавлені особи .Відносно виявлених порушень надані
рекомендації що до необхідності виправлення і проведення коригувальних заходів.
Дотримання вимог
РІШЕННЯ від 03.12.2013 № 2826 Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів що до розкриття річної інформації емітента.
Перевіркою інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» не встановлено, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації;
Інформація, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про
ринки капіталу та організовані товарні ринки» подана та не встановлено, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації;

Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14
«Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на
проведення обов'язкового аудиту
Наглядова Рада ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ».
Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання
Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 310 від 07.10.2021 р.
Тривалість виконання аудиторського завдання (за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.)
початок та закінчення надання послуг: з 07.10.2021 р. по 30.04.2022 р.
Аудиторські оцінки
Аудитор виконав процедури оцінки ризиків з метою забезпечення основи для
ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та
тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриттів інформації.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній
контроль, аудитор виконав наступні процедури, з метою отримання інформації, яка

використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення, зокрема
внаслідок шахрайства:
 Запити управлінському персоналу, особам відповідальним за внутрішній аудит
та іншим працівникам, щодо власної оцінки ризику шахрайства та встановлених заходів
контролю для запобігання й виявлення шахрайства;
 Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засідань та здійснено
запити тим, кого наділено найвищими повноваженнями, для розуміння того, як вони
здійснюють: ідентифікацію ризиків шахрайства та вживання дій у відповідь на них, та
внутрішній контроль, який установлений для зменшення ризиків суттєвого викривлення.
 Проведено аналітичні процедури які, виконані як процедури оцінки ризиків,
включати як фінансову, так і нефінансову інформацію.
 Здійснено спостереження та інспектування операцій Товариства, документів записів та інструкцій з внутрішнього контролю, проміжної фінансової звітності,
протоколів засідань.
За результатами виконання процедур аудитор не виявив будь якої інформації, яка
свідчила б про можливі ризики шахрайства, або про можливі викривлення фінансової
звітності чи факти привласнення активів в наслідок шахрайства.
Основні ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення
інформації у фінансовій звітності ідентифіковані при формуванні та обліку резерву
збитків. Це пов’язано із здійсненням складних та об’ємних розрахунків та необхідністю
використання суттєвих суджень.
При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи
облікової політики, пов’язані з оцінкою величини резерву збитків, а також оцінено
структуру та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим процесом.
Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку цілісності та точності
вхідних даних, використаних актуарієм; аналіз припущень, використаних актуарієм;
оцінку загального представлення резерву збитків в фінансовій звітності Товариства.
Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та
достатніми для отримання доказів стосовно відображення резерву збитків в фінансовій
звітності Товариства.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема
пов'язаних із шахрайством
Інформація щодо результативності аудиту наведена в підрозділі «Аудиторські
оцінки» розділу «Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14
«Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р.» нашого звіту.
Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми
використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур
ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені
управлінським персоналом Товариства для запобігання та виявлення шахрайства.
Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли
привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких
дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення
шахрайства, є відповідними та ефективними.
Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для
аудиторського комітету
Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим
звітом аудиторському комітету та розкриває результати виконання завдання з
обов'язкового аудиту.
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Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної
особи при проведенні аудиту
Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав безпосередньо або
опосередковано Товариству, послуги зазначені у частині четвертій статті 6 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від
21.12.2017р.
Аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності незалежні від Товариства, фінансова
звітність якого підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських
рішень Товариства.
Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності
юридичній особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім
послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності
Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав Товариству або
контрольованим ним суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового
аудиту, інформація про які не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит проведено в обсязі, який передбачає отримання обґрунтованої впевненості,
що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
воно існує.
Аудитор не може отримати абсолютну впевненість у тому, що фінансова звітність
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Причина полягає в
тому, що існуючі властиві обмеження аудиту, призводять до того, що більшість
аудиторських доказів, на основі яких аудитор сформував висновки та на яких ґрунтується
аудиторська думка, є швидше переконливими, ніж остаточними.
Обмеження аудиту є наслідком характеру фінансової звітності Товариства –
окремі статті фінансової звітності пов’язані із суб’єктивними рішеннями або оцінками чи
ступенем невизначеності, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських
процедур, та характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повноті
отриманої інформації.
Основні відомості про аудитора
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма
«Олеся»;
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490;
Вебсторінка/вебсайт суб’єкта аудиторської діяльності. https://www.auditolesya-kiev.com/
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 13, квартира 4.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ
«Суб'єкти аудиторської діяльності» № 4423;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ
«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності» № 4423;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ
«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 4423;
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:
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Мирна Марина Геннадіївна – Сертифікат аудитора №003261, виданий рішенням АПУ від
27.11.1997 р. №60. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності Розділ «Аудитори» № 100307;
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір №310 від 07.10..2021р.;
Дата початку проведення аудиту:07.10.2021 р.;
Дата закінчення проведення аудиту: 30.04.2022р.
Ключовий партнер з
аудиту, аудитор ТОВ
АФ «Олеся»
Сертифікат № 003261
Дата складання аудиторського звіту: 30.04.2022року
м. Київ
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