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 незалежних аудиторів)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ та РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Власникам акцій,
Керівництву
ПАТ «СК «Поінт»
Національній комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку
1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження достовірності,
повноти та відповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності статей Балансу
(Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової
звітності та Річних звітних даних, які подаються до Нацкомфінпослуг, Публічного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт» (далі по тексту – Компанія або ПАТ
«СК «Поінт») за 2015 рік станом на 31.12.2015 року.
Відповідальність керівництва за фінансову звітність
2. Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), що
прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та
Інтерпретації, що прийняті Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів
фінансової звітності (КІМСФЗ), а також чинного законодавства України та прийнятої
облікової політики в межах обсягу інформації, що має подаватись до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
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Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне
функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне
подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок або
шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення
бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.
Відповідальність аудитора
3. Аудитор відповідає за надання висновку щодо фінансової звітності на основі проведеного
аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та 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 2014 року. Ці
стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і
проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова
звітність не містить суттєвих перекручень.
Обсяг та процедури аудиторської перевірки
4. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо
сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійного
судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему
внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Компанією
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих
обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього
контролю Компанії. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів
бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Обсяг аудиторської перевірки не був обмежений.
Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і надають
підстави для надання аудиторського висновку.
Підстави для висловлення умовно–позитивної думки:
5. У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки, фактом
неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань, слід врахувати можливість
існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора.
На дату складання звітності ПАТ «СК «Поінт» функціонує у нестабільному
економічному середовищі. Як результат, діяльність Компанії, яка проводиться на
території Україні, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню діяльність
ПАТ «СК «Поінт" не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова
звітність, що додається, не містить коригувань, які могли б стати результатом такої
невпевненості.
Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА 705
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
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6. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ
•

Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31
грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.

•

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в
разі наявності факторів впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому
параграфі, інформація у річних фінансових звітах достовірно відображає фінансовий
стан Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт» станом на
31.12.2015 року та його фінансові результати на зазначену дату у відповідності до
визначеної концептуальної основи фінансової звітності та в цілому відповідає вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

•

За наслідками проведення аудиту річних звітних даних страховика ПАТ «СК «Поінт»
за 2015 рік аудитор дійшов висновку, що інформація, наведена Компанією в
Пояснювальній записці, Звіті про доходи та витрати страховика, Звіті про страхові
платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, показники діяльності з
видів добровільного та обов’язкового страхування, інших ніж страхування життя,
пояснення щодо операцій перестрахування, умови забезпечення платоспроможності
страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, та інших показників,
передбачених Порядком № 39, складена, в цілому, з дотримання вимог Порядку
складання звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004р., з внесеним
змінами та доповненнями, та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вона
складена.

Дата аудиторського висновку: 22 лютого 2016 року
Київ, Україна

Тетяна Ліщенко
керуючий партнер
сертифікований бухгалтер і зареєстрований аудитор
Сертифікат Аудиторської палати України серії А № 004540 від 23.02.2001 р.
Сертифікат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.
від імені та за дорученням
ТОВ «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Код ЄДРПОУ 16463676.
Виписка з ЄДРПОУ серії АД № 500084 від 18.02.2014 р., номер запису 10681070000 025616 від 29.11.1993 р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, видане згідно з рішенням
Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98, строк дії Свідоцтва: з 26.01.2001р. до 24.09.2020р.
Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний номер
№ 0331, виданого згідно рішення АПУ № 264/4 від 31.01.2013 р.
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.
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