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АУДИТОРСЪКИЙ
ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансовоi звiтностi за 2018 piK

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПРОМИСЛОВО_

стрАховА компАнtя>

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi

привдтного дкцIонЕрного

ТОВАРИСТВА (ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ> (далi _ Звiт) адресовано:
- НаЦiОНаЛЬНiЙ KoMicii, ЩО Здiйснюс державне
регулюванrrя у сферi ринкiв фiнансовrоi
послуг (далi - Нацкомфiнпослут);
- 5rправлiнському персоналу, наглядовiй Радi та акцiонерам привдтного
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПРОМИСЛОВо-сТРАховА компАнUI> (далi
ПРАТ кПРОМСТРАХ> або Компанiя);
-

iншим користувачам фiнансовоТ звiтностi.

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
,Щумка iз засmер емсенням

МИ ПРОВеЛИ аУДИТ фiнансовоi звiтностi ПРАТ (ПРОМСТРДХ) що скJIада€ться з:
,
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на З 1.12.201 8;
- ЗвiтУ про фiнанСовi результати (Звiту про сукупЕий
дохiд) за 2018 piK;
- ЗвiтУ про руХ грошовиХ коштiВ (за прямим методом) за 2018 piK;
- Звiту про власний капiтал за 2018 piK;
- Примiток до фiнансовоi звiтностi.
На нашу ДУМку, за винятком можливого впливу питань, описаних в
роздiлi <<Основа для
Д),мки iз застереженIUIм)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае

достовiрно в ycix с)дтевих аспектах фiнансовий стан Прдт <промстрдх) станом на
31.12.2018, ii фiнансовi результати i рух гроlrlових коштiв за piK, який закiнчився на зазначену
ДаТУ, ВiДПОВiДНО ДО Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (дu_rri МСФЗ) та вiдповiдае
вимогам Закону УкраТни <<Про бухгалтерський облiк та
звiтнiсть
в УкраiЪi> вiд
фiнансову
|6.07.1999 Nъ 996-xN щодо скJIадання фiнансовоТ звiтностi.
Основа dля dylvtKu iз засmереясенняJи

1)

У

складi

<<Iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi>>
фядок 1155 Звiту про
стан)
облiковуеться заборгованiсть ПФ <<Вiкторiя>> у cyMi 11 668 тис. грн, яка
фiнансовий
виникла у 2012 роцi, строк погашення такоi заборгованостi переглядався сторонами шляхом
)rКЛаДаННЯ ВiДПОВiДНИХ УГОД. ГIротягом 2018 року Компанiя отримшIа погаlrтення такоi
заборговаНостi В cyмi - i11,6 тис.Грн. Компанiя не проводила тестування цiеТ дебiторськоi
заборгованостi на предмет наявностi ознак змеЕшення корисностi.
Ще призвело до завищення
суми iншоТ поточноi дебiторськоi заборгованостi, с}м чистого та нерозподiленого прибугку.
Фiнансовий вплив цього питання не визначений.
2) У складi <Iншоi поточноТ дебiторськоi заборгованостi>> (рядок 1155 Звiту про
фiнансовий стан) вiдображено заборгованiсть за короткостроковими депозитами у банках, якi
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знаходяться у cTaнi лiквiдацii, по яким не визнано повному обсязi
у
резерву пiд знецiнення. За
оцiнками аудитора, це призвело до завищення суми iншоi поточноi дебiторськоТ
заборговаНостi, с)rМ чистого та нерозподiленого прибугку щонайменше на 150 тис. грн.

3) Станом на 3|.|2,2018 Компанiсю не дотримано нормативу платоспроможностi та

достатностi капiталу: сума прийнятних активiв с меншою за нормативний обсяг активiв, який
визначаеться з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу на
8 757,з тис. грн. L{ей факт не вIIливае на показ!{ики
фiнансовоi звiтностi.

МИ ПРОВеЛИ

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi МСА). нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в
роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора
за аудиТ фiнансовоi звiтностi>> нашого звiту. Ми с неза,тежними по вiдношенню
до компанiТ
згiдно з Кодексом етики професiйних бlхгалтерiв, виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
етики для бу<галтерiв до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки
з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, Il:{o отриманi нами аудиторськi докази е
достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашот д)rмки iз застереженням.
аУДИТ

Ключовi пumання ауdumу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод.
Щi питантrя
в
KoHTeKcTi
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та при формуваннi
розглядалися
Думки щодо неi; при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Щодатково
до питанIU{, описаного в роздiлi <<основа для думки iз застережен}UIм)), ми визначили, що
описанi нижче питаннlI с кJIючовими питаннjIми аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
,ЩоmрuлlаНня обов'язКовuх норллаmuвiв dосmаmносmi капimалу mа плаmоспроv4оuсносmi,
лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mа рuзuковосmi операцiй сmраховuка
обов'язкоВi нормативИ достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибугковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика встановленi Положенням
про обов'язковi критерii i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,

прибут,ковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженим
Розпорядженням НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне регуJIювання сферi
у
ринкiв
фiнансових посл)д вiд 07.06.2018 лЪ 850. Ми визначили це питання як кJIючове з огJU{ду на те,
що дотримання цих вимог € обов'язковим для ycix страховикiв незаJIежно вiд обсягiв та

характеру страховоi дiяльностi, i це питання визначене як значне пiд час аудиту.
OKpiM iншого, нашi процедури вкJIючали наступне:
- перевiрку перелiку активiв, якi були включенi страховиком
до суми прийнятних активiв
на дату фiнансовоТ звiтностi;
- перерахуЕок нормативу ппатоспроможностi та достатностi капiталу на дату
фiнансовоi

звiтностi;
- перевiрка вiдповiдностi критерiям та вимогам до диверсифiкацii активiв прийнятних
активiв, якi включенi страховиком до нормативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi
активiв.
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Форл,tування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdеквqmносmi сmраховuх
резервiв

та адекватностi страхових резервiв
здiйснюеться вiдповiдно до Методики формування страхових
резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життя, затвердженою розпорядженняМ !ержавноi KoMicii з
Формlrвання, ведення облiку, достатностi

регулювання ринкiв фiнансових посл}т Украiни ьiд1'7.\2,2004 ]\ъ з!о4, а також до МсФз.
Iнформацiя про cTpaxoBi резерви наведена у примiтцi 12. Ми визначили це питання як ключове
з огJutду на те, що це питанIш визначене як значне вiд час аудиту.

OKpiM iншого, нашi процедури вкпючали наст)дIне:

-

ПеРеВiРКУ НаЯВнОстi облiку страхових резервiв вiдповiдно
законодавства;

-

аналiтичнi процедури стосовно актуарних розрах}+Iкiв

резервiв на дату фiнансовоi звiтностi;

з

до вимог

чинного

формування страхових

- перевiрка наявностi документiв, що пiдтверджуюl,ь rrроведення стрес-тестуваЕюI на
достатнiсТь та адекватнiсть страхових резервiв вiдповiдно до МСФЗ.
Сmрукmур а iнвесmuцiйноzо порmфелю

у

cTpykTypi iнвестицiйного портфелю значну частинузаймають iнвестицiт в цiннi паrrери
декiлькоХ eMiTeHTiB. Ми визначили це IIитання як ключове через значний вtIлив оцiнки цих
фiнансових активiв на звiтнiсть страховика в цiлому, у тому числi на дотримання rrринципу
безперервностi.
OKpiM iншого, нашi процедури включаJIи наступне:
- перевiрку наявностi фiнансового активу вiдповiдно до виписок детrозитарних
установ;

- перевiрку наявностi об'ективних свiдчень про зменшеннlI корисностi, якi вплинули на

оцiнку залишкiв фiнансового активу на дату фiнансовоТ звiтноотi та були
розкритi у примiтках;
- розгляд наявностi подальших подiй пiсля дати
фiнансовоТ звiтностi, якi потребува-llи б

додаткових розкриттi

в.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не е
фiнансовою
звiтнiстю та нашим звiтом щодо нет. Iнша iнформацiя складаеться з
звiтних
даних
рiчних
страховика, звiту про корпоративне управлiння, якi ми отримirли до дати цього звiту аудитора
та рiчноi iнформацii eMiTeHTa цiнних паперiв, яку ми очiкуемо отримати пiсля цiеi
дати.
звim про наdання впевненосmi u4odo рiчнuх звimнuх dанuх сmраховuка
Рiчнi звiтнi данi страховика скJIадаються з:
1) загальних вiдомостей про страховика (додаток 1);
2) звiту про доходи та витрати страховика (додаток 2);
3) звiту про cTpaxoBi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика
(лолаток 3);
4) пояснювальноi записки до звiтних даних страховика (додаток 4);

рiчноi фiнансовоi звiтнiсть.
наша Думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на рiчнi звiтнi данi страховика
та мИ не робимО висновоК з будь-якиМ piBHeM впевненостi rцодо цiеi iнформацii.
5)
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у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися
рiчними звiтними даними страховика та при цьомУ розгJU{н)ди, чи icHye с}лгтсва

НеВiДПОВiДНiСТЬ мiж рiчними звiтними даними страховика i
фiнансовою звiтнiстю або наrтrими

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи рiчними звiтними даними страховика
виIJUIдають такими, що мiстять с)дтеве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно рiчних звiтних даних сц)аховика,
отриманоi до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, lцо icHye с)дтеве викривлення

рiчних звiтних даних страховика, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як описано вище у
роздiлi <<основа дJUI думки iз застереженнrIм)) (пункти 1 та 2), Компанiя повинна здiйснити
заходи для визнання резерву пiд збитки вiд знецiнення фiнансових активiв та ми не визначили
фiнансового впливу цього питанIU{. Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша
iнформацiя мiстить с)дтеве викривленЕя стосовно цих питань.
IHu,ta iнфор.ltлацiя окрi.л,t

рiчнuх звimнuх daHux сmраховuка
наша Д}/мка щодо фiнансовот звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iнформацiТ.
у зв'язкуз нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися
з iншою iнформацiею та ттри цьому розгJUIн},ти, чи icHyc с)дтева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи цЯ iнша iнфоРмацiя вигJUIдас такою, що мiстить суtт€ве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоТ iнформацii, отриманоТ до дати
звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye cyITcBe викривлення цiеi iншоТ iнформацii,
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б
включити до цього звiту.
Коли ми ознайомимось iз рiчною iнформацiею eMiTeHTa цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо
висновку, що вона мiстить с},гт€ву викривлення, нам потрiбно буде повiдомити про це питання
Наглядовiй радi.

вidповidшlьнiсlпь управлiнськоzо персоналу пrа наzляdовоi раdu

звimнiсmь

за

фiнансову

Управлiнський персонал несе вiдповiда-rrьнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внугрiшнього контролю, яку
улравлiнський персонalJI визначас потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить с)дт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При

складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiда,тьнiсть за оцiнку

здатностi компанiт продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, Що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
ПРИПУIЦеННЯ ПРО безперервнiсть дiяльностi як осrrови для бухгалтерського облiку, KpiM
випадкiв, якщо )дrравлiнський персонал або плануе лiквiдрати компанiю чи припинити
ДiЯЛьнiсть, або не мае iнших реальних iIльтерЕатив цьому. Наглядова рша ПРДТ
(ГIРОМСТРАХ) е органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв Компанii, i в межах
компетенцiI, визначеноi Статутом та чинним законодавством УкраТни, контролюе та реryлюс
дiяльнiсть КомпанiТ.
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в idпо вida"lьнicmь ауdumора

з а ауdum
фiHансов ot з вimно сtпi
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi,
що фiнансова звiтнiсть у цiлому
не мiстить с)дтевого викривленнlr внаслiдок шахрайства
або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить Harrry Думку. Обгрунтована
впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, Що аудит, проведений вiдповiдно
до мсА, завжди виявить с)дтеве
викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуIь
буги результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суIт€вими, якщо окремо
або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкусться, вони мож)дь впливати на економiчнi
рiшення корисч/вачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми використовуемо
професiйне судження
та професiйний скептицизМ протягом
усього завданшI з аудиту, KpiM того, ми:
iдентифiкусмо та оцiнюемо
ризики с)дт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляемо й виконусмо аудиторськi процед}ри
у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi
докази, що € достатнiми та
прийнятними для використання iх як основи
для нашот Думки. Ризик невиявлення с)дтевого
викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж
для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку,
навмиснi пропуски, неправильнi
тв ердженнJI або нехтування з аходами внугрiшнього
контролю ;
отриму€мо розумiння заходiв внррiшнього контролю,
Що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обста*""ам, а не
для висловлення д}мки
щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю;
оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик
та обгрунтованiсть облiковlос
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
уIiравлiнським персоналом,
доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом
припуп{ення про безперервнiсть дiяльностi як основи
для бухгалтерського облiкута, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок, чи icHyc с)дтсва невизначенiсть щодо
подiй або 5rмов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть
компанiТ продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоi сугтсвоТ
невизначеностi, ми повиннi приверн}ти
увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацii с
ненzL]IежнИми, модифiкуватИ свою
Нашi
д).мКу.
висновки фунтутоться на аудиторських
док;вах, отриманиХ до датИ натIrогО звiту аудитора. BTiM, майбутнi
подii або ).мови можуIь
примуситИ компанiЮ припинитИ свою
дiяльнiсть на безперервнiй

ОЦiНЮеМО ЗаГаJIЬНе ПОДання,

ocHoBi;

структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiоть операцiТ
та подiТ, що

покладенi в основу fi складання, так,
щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомл,Iсмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
iнформацiю про
за''ланований обсяг i час проведення аудиту та cpTeBi
аудиторськi результати, включаючи
будь-якi сугтсвi недолiки заходiв внугрiшнього контролю,
виявленi нами пiд час аудиту.
ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi,
та повiдомляемо iм про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обгруътовано вважатись такими,
що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно,
щодо вiдповiдних застережних заходiв.
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з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась нагJuIдовiй
радi, ми визначили
Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту
звiтностi
поточного перiоду, тобто
фiнансовот
Ti, якi е кJIючовИми питаннЯми аудиту. Ми описуСмо цi питаНня в своеМу звiтi аудитора, KpiM
випадкiв, якщо законодавчим чи регуJU{торним актом заборонено публiчне
розкриття такого
питаннrI, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можчть
очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
okpiM звiту щодо фiнансовоi звiтностi, окремо надаемо iнформацiю про питання, щодо
дотриманНя вимоГ деякиХ законодавЧих та норМативниХ aKTiB, якi булО розглянуIо аудитором.

Вимоги ст. 14 Закону УкраiЪи .,Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть> М 2258-VIII вЦ 21.12.2017
1.

Прuзначення i mрuвалiсmь ауdumорськоl о з авd ання

нас було

призначено аудиторами Компанii згiдно рiшення наглядовот ради вiд

15.01.2019. Загальна триватiсть виконання аудиторського завдання пiдприемству без перерв з
2017 року, та другий pik з дати набуття Компанiею статусу пiдприсмства, що становить

суспiльний iHTepec.

пояснення u4оdо резульmаmuвносmi ауdumу в часmuнi вuявлення поруilень, зокре.л4а
п о в' ж aHux iз u,taxp ай сm в ом
В процесi аудиту ми:
- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики с},ттевого викривлення фiнансовот звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки в результатi виконанIUI аудиторських процедур оцiнки
ризикiв, TaKi як запити до управлiнського персоналу, аналiтичних процедур, спостереження та
перевiрки;
- розробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також
отримуемо аудиторськi докази, що с достатнiми та прийнятними дJUI використання Тх як
основи для нашоТ думки.
За результатами аудиту ми розкриваемо iнформацiю про Bci вiдомi
факти та обставини,

якi б свiдчили про наявнiсть пор)дхень, якi призвели до с)дтевого викривлення
фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА.
Узzоdэюенiсmь з dоdаmковuлл звimолl dля ауdumорсько'о комimеtпу

Ми

пiдтверджусмо, що аудиторський звiт узгоджений
аудиторського KoMiTeTy або його еквiваленту.

з

додатковим звiтом для

Н а d ан ня н е ау d um о р ськuх п о слу 2 m а н е з ал е jcH i сmь
ми пiдтверджуемо, що не надаваJIи Компанii посл).г, заборонених законодавством
УкраТни. Ми пiдтверджуемо, що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фiрма е
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вiд Компанiт при проведеннi аудиту.
ми не надаваJти Компанiт або контрольованим нею суб'ектам господарювання послуги,
KpiM послуг з обов'язкового аудиту.
нез€LIIежними

2. ЗВiТ ЩОДО ЗВiТУ ПРО корпоративне управлiння вiдповИно до вимог cTaTTi
Закону УкраiЪи <<Про цiннi папери та фондовий

401

ринок>>

управлiнський персонiш несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку звiту про корпоративне
управлiння.
на ocHoBi результатiв проведеного аудиту, в ycix с)дтевих аспектах:
- iнформацiя, яка мiститься у звiтi про корпоративне
угrравлiння, наданому нам до дати
цього звiту, пiдготовлена вiдповiдно до Закону УкраТни <Про цiннi папери та
фондовий
ринок)), Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових
посл)г) та iншиХ застосовнИх законодавчих i нормативНих aKTiB,
дiючих на дату цього звiту;
- на нашу Думку, звiт про корпоративне
управлiння мiстить всю iнформацiю, зазЕачену
пунктах
5-9
частини
третьоТ
cTaTTi
у
401 Закону УкраТни <Про цiннi папери та фондовий

ринок>.

3. Вимоги Методичних рексмендацiй щодо iнформацii, яка стосу€ться аудиту за
2018 piK суб'ектiв господарювання, нагляд за якими здiйснюс Нацкомфiнпослуг,
затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 2б.02.2019 ЛЪ257
- статутний капiтал КомпанiI сформовано вiдповiдно
до вимог чинного законодавства;

-

станом на 31.12.2018 Компанiею не дотримано нормативу платоспроможностi та
достатностi капiталу: сума прийнятних активiв е меншою за нормативний обсяг активiв, який
визнача€ться з метою дотримання нормативу платоспроможностi та
достатностi капiталу на
8 757,З тис. грн. Iнших випадкiв недотримання Компанiею показникiв i вимог,
що обмежутоть
ризики за операцiями з фiнансовими активами не встановлено;
- не виявлено iнформацiТ про Еедотримання вимог до формування, ведення облiку,
достатностi та адекватностi сформованих резервiв;
- не виявJIено iнформачiТ прО входження Компанii
до фiнансових гр].л;
- структура iнвестицiйного портфелю КомпанiТрозкрита
у примiтцi 8;
- Компанiя не здiйсню€ зал}пrенЕя
фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням
щодо насцдного ix повернення;
- не виl{влено iнформацiТ про недотриманrrя обмежень
до видiв дiяльностi, якi провадить

Компанiя;
- фiнансовi послуги надаються Компанiею на пiдставi договору та внугрiшнiх правил
надання фiнансових послуг ;
- iнформаЦiя, яка пiдЛягае розмiщенню на вJIасному веб-сайтi,
розмiщена, актуальнiсть
та дост}тIнiсть на дату цього звiту забезпечена;
- iнформацii про конфлiкт iHTepeciB не виявлено;
- Не ВИЯВЛеНО iНфОРМаЦii ПРо НевiДповiднiсть примiщень КомпанiТ
для виконання вимог

щодо дост)дIностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших ма,rомобiльних грул населення;
- iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли не вI4JIвлена;

9rачБ
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та мас посаду вн}трiшнього

аудитора;

- не

виявлено iнформацiТ про недотримання вимог щодо HaJIBHocTi облiковоТ та
реесТруточоi системи, якi передбачають ведення облiку операцiЙ з надання фiнансових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослут;
- не виявлено iнформацii про недотримання вимог законодавства щодо готiвкових
розрахункiв Компанii;
- не виlIвлено iнформацii про недотримання вимог законодавства щодо зберiгання
грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки;
- статlтний капiтал Компанii сформовано за рахунок джерел засновникiв;
- капiтал у дооцiнках розкрит у примiтцi 1 1, внески до додаткового капiталу вiдсугнi;
- методи оцiнки справедливоi BapTocTi активiв розкритi у примiтках до фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ;
- не виявлено iнформацii про невiдповiднiсть полiтики перестрахування КомпанiТ
вимогам Порядку та вимог щодо здiЙснення lrерестрахуванюI у страховика (перестраховика)
нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни ьiд04.а2.2004 Jt 124;
- не виявлено iнформацiТ про недотримання визначених законодавством порядкiв i
правип проведення обов'язкового страхуваннJI;

- не

виявлено iнформацii про ненчшежне та неповне формрання та облiк резерву
заявлених, zlJle не виплачених збиткiв.

Iнформацiя

у роздiлi <Звiт щодо вимог iнших

законодавчих

i

нормативних

aKTiB>>

наведена за винятком впливу та можливого впливу питань, описаних в пiдроздiлi <Основа для
негативноi думки) роздiлу <Звiт щодо фiнансовоТ звiтностi> цього звiту.

Пidпuс ауdаmора
Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незzlJIежноIо аудитора, с Черв]як
Сергiй Вiкторович.
Генеральний директор ТОВ <АФ <ГравiФЯ.
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