Україна, 01133 м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 к.515, Свідоцтво АП України № 0117

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора з надання впевненості)
щодо річних звітних даних страховика
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ ЛАЙФ»
станом на 31 грудня 2014 року.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ
СТРАХОВИКА

Учасникам та керівництву Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «АРСЕНАЛ ЛАЙФ».
Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова
компанія «АРГО» ( далі – Підприємство, код ЄДРПОУ 39180855; місцезнаходження: Україна,
03056 м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 154), складених відповідно до вимог Порядку
складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39, які складаються:
1.
Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика
2.
Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя
3.
Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування
життя
4.
Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
5.
Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
6.
Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування
7.
Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
8.
Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування
9.
Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування
10.
Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика
11.
Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у
резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
12.
Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування
13.
Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика
14.
Декларація 1
15.
Декларація 2
16.
Звіт по філіям
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання річних звітних
даних, складених відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 3 лютого 2004 року № 39. Управлінський персонал несе відповідальність за такий
внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних
звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо річних звітних даних страховика на основі
результатів проведеної перевірки. Аудитори виконали завдання з надання впевненості
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання завдання для
отримання достатньої впевненості, що звітність не містить суттєвих викривлень.
Виконання завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у звітності страховика. Вибір процедур
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залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання звітності страховика, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам. Перевірка включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Аудитори вважають, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
своєї думки.
Висловлення думки
На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних Підприємства відображає
справедливо і достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію згідно вимог Порядку складання
звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39 та інших нормативних
документів.
Основні відомості про аудитора
Мале аудиторське підприємство «Сторно» у формі ТОВ що здійснює свою діяльність на
підставі Свідоцтва АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0117 згідно
рішення АПУ від 04.11.2010 року № 221/3, термін дії якого подовжено до 04.11.2015 року.
МАП «Сторно» має Свідоцтво 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 за № 0108, чинне до 04.11.2015р.
видане відповідно до розпорядження Комісії від 27.02. 2014р. №543.
Директор-аудитор МАП «Сторно» Муратова Катерина Вячеславівна має сертифікат
аудитора № 007125, виданий рішенням Аудиторської палати України 26.12.2013р. №287/2, який
чинний до 26.12.2018р.
Аудитор Саса Наталія Анатоліївна має сертифікат аудитора № 007132, виданий рішенням
АПУ 26.12.2013р. №287/2, чинний до 26.12.2018р.
Аудитор Маленко Алевтина Степанівна має сертифікат аудитора серії А № 000249,
виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р., термін дії якого
подовжено до 17.02.2018р., згідно рішення АПУ від 31.01.2013р. № 264/2.
Місцезнаходження МАП «Сторно» у формі Т.О.В.: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 к.515
Фактичне місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літера А.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Договір № 3/15 від 23.03.2015
року.
Термін перевірки: 23.03.2015 – 15.04.2015 р.р.
Дата складання аудиторського висновку: 15.04.2015 року.

Директор-аудитор

К.В. Муратова
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