АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Аудиторська палата України
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРННЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"СПАС"
за 2016 рік
Учасникам ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС"
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРН ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС", 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.
Основні відомості про Товариство:
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СПАС".
Код ЄДРПОУ: 31623500.
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, 70.
Дата реєстрації: 19.09.2001р. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
за № 1 266 120 0000 005369.
Свідоцтво Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію
фінансової установи серія СТ № 140 від 21.08.2004р.
Ліцензія на здійснення СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ АВ № 584804 від 07.05.2004 р.
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: Код ЄДРПОУ ВП 33554062.
Місцезнаходження: 01025, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок
4/27 Г.
Види діяльності за КВЕД:
65.11 Страхування життя.
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
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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.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Незалежний аудитор ідентифікував загрози, які окремо або в сукупності можуть поставити під
значний сумнів припущення про безперервну діяльність Товариства згідно з вимогами МСА 570
«Безперервність», а саме:
 припинення виплати дивідендів на протязі минулого та звітного періоду;
 збиткова діяльність на протязі минулого звітного періоду в сумі 350 тис. грн. та непокриті
збитки в сумі 203 тис. грн. на кінець звітного періоду;
 блокування фінансових інвестицій в цінних паперах в сумі 1 781 тис. грн. згідно рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1105 від 19.08.2014 р. та
№ 1149 від 28.08.2014 р.
Висловлення думки аудитора
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 31.12.2016 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що
закінчився цією датою, 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 в 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:

2

 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’язання 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.
 в Товаристві запроваджені системи управління ризиками;
 організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекватною.
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 30 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;
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- 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: www.afr.org.ua.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
а) дата та номер договору на проведення аудиту: 28.03.2017, № 39;
б) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 01.04.2017, дата закінчення
14.04.2017 р.

Генеральний директор
Аудиторської фірми «Респект»

Швець О.О.

14 квітня 2017 року
Україна, місто Одеса, пров. Маяковського, 1/10

_________________________________________________________________________________________
65026, м. Одеса, пров. Маяковського, 1/10, тел. (048) 726-97-59, 728-82-16, факс 728-60-95, www.afr.org.ua
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