Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0218 від 26.01.2001 р.
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості №0331 від 31.01.2013 р.

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ТА ПОВНОТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»
станом на 31 грудня 2016 року

Загальним зборам акціонерів ПАТ «СК «Поінт»
Керівництву ПАТ «СК «Поінт»

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності фінансової компанії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» (далі по тексту – Компанія або ПАТ «СК «Поінт»), що додається, яка
включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, за рік, що
закінчився на визначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні
примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що діяли на звітну
дату, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилок.
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Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року, прийнятих в
якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України
№ 320/1 від 29 грудня 2015 року (далі - МСА). 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 розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримані достатні й належні аудиторські докази для висловлення нашої умонопозитивної думки.
Підстава для висловлення умовно–позитивної думки
Ми звертаємо увагу на оцінку фінансових інструментів Компанії, яка розкрита у Примітці 6.8
«Довгострокові фінансові інвестиції», .Ми вважаємо, що підхід прийнятий Компанією на підставі
даних Звіту про незалежну оцінку простих акцій, що обліковуються на балансі ПАТ «СК «Поінт», та
визначений МСФЗ, який базується на використанні ринкової вартості, а саме: даних про продаж
(пропонування) акцій акціонерного товариства на фондових біржах та в позабіржових
торговельно-інформаційних системах, в умовах поточного стану економіки України має суттєві
обмеження для застосування в якості визначення справедливої вартості та обмеженості активного
ринку цінних паперів в Україні. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на
фондових біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах станом на 31 грудня
2016 року, які обрані Компанією в якості справедливої вартості фінансових інструментів, треба
зважувати на обмеженість обсягу фінансових інструментів на активному ринку цінних паперів в
Україні.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у попередньому
параграфі «Підстава для висловлення умовно–позитивної думки», фінансова звітність подає
достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан фінансової компанії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» на 31.12.2016 року та її фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
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Основні відомості про фінансову компанію
Повна назва
Код ЄДПРОУ
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт»
32670627
01024, м. Київ, вул.. Круглоуніверситетська, будинок 14
Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України про реєстрацію фінансової установи СТ № 98 від 21.08.2004 р.,
Реєстраційний номер фінансової установи 11100506

Свідоцтва та інш.
Дата державної
реєстрації
Дата внесення змін до
Статуту

02 вересня 2003 року
06 липня 2016 року
6 осіб:
2 юридичні особи та 4 фізичних особи

Кількість акціонерів

Основні відомості про аудиторську фірму
Повна найменування
юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«БЛИСКОР ГАРАНТ»

Ідентифікаційний код

16463676

Місцезнаходження

01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27

Дата державної
реєстрації

29.11.1993 р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218,
виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за
№ 98, дія якого подовжена до 24.09.2020 р. рішенням Аудиторської палати
України № 315/3 від 24.09.2015 р.

Свідоцтво АПУ

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Розпорядження
Нацкомфінпослуг від 11.07.2013р. № 2193, реєстраційний номер Свідоцтва
№0042, строк дії Свідоцтва: з 11.07.2013р. до 24.09.2020р. подовжено
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 22.10.2015 р. № 2583

Свідоцтво
Нацкомфінпослуг

Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів від 29.01.2016 р., реєстраційний
номер 348, серія та номер П 000348, строк дії: з 29.01.2016 р. до 24.09.2020 р

Свідоцтво НКЦПФР

Дата аудиторського висновку (звіту): 14 лютого 2017 року
Київ, Україна

Генеральний директор

Вавілова В. В.

Сертифікат АПУ серії А № 004056 від 24.12.1999 р.
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