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Звіт незалежного аудитора  щодо  фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ ІНДУСТРІАЛЬНА” за 2014 рік 
 
Національній комісії з цінних паперів та  фондового ринку 

Національній комісії , що здійснює державне  регулювання у сфері фінансових послуг 

Акціонерам Товариства 
Наглядовій  раді Товариства 

Управлінському персоналу Товариства 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Арніка” (надалі – 
незалежний аудитор), провело  аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» (надалі – 
Товариство) , що складається зі звіту про фінансовий стан  станом на 31 грудня 2014 та звіту про 
сукупні доходи, звіту про зміни в капіталі, звіту про рух грошових коштів за 2014 рік, а також 
приміток, які включають опис основних принципів облікової політики та іншу пояснювальну 
інформацію.  
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і достовірне представлення  
фінансової звітності, що додається , відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  
(далі- МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу включає: створення, впровадження та 
підтримку системи внутрішнього контролю, що відповідає  вимогам підготовки і достовірного 
представлення фінансової звітності Товариства, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки, за вибір та впровадження облікової політики та облікових оцінок, які 
відповідають обставинам.  
 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 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 
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірності подання Товариством фінансового звіту з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.  
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.  
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Питання, які впливають на думку аудитора 
Довгострокові фінансові інвестиції у вигляді внесків до статутного капіталу на суму відображені в 
фінансовій звітності за історичною вартістю, що є відхиленням від вимог п.9 МСБО (IAS) 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та п.8 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації». 
На нашу думку, це свідчить про можливі ризики щодо зміни вартості таких фінансових 
інвестицій в залежності від змін економічного середовища, в якому функціонує 
Товариство.  
Тому ми висловили умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності загального призначення  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ІНДУСТРІАЛЬНА» за 2014 фінансовий рік. 
 
Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» за 2014 достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 року, його фінансові результати і 
рух грошових коштів за період, що завершився на вказану дату, відповідно до МСФЗ, за винятком 
питання, які впливають на думку аудитора. 
 
Пояснювальний параграф 
Не змінюючи  нашу  модифіковану думку, ми звертаємо увагу на те, що Товариство  функціонує в 
нестабільному середовищі, що пов’язано  зі складною економічною та військово- політичною 
ситуацією  в Україні . Тому неможливо  достовірно  оцінити ефект впливу поточної та прогнозної 
економічної ситуації  на ліквідність та дохід  Товариства, стабільність і структуру його операцій 
як зі страхової діяльності, так і з інвестиційної. В результаті може виникнути суттєва  
невизначеність, що  пов’язана з непередбачуваним рівнем інфляційних процесів, яка може 
вплинути  на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та 
спроможність його обслуговувати та платити  за своїми боргами по мірі настання  термінів їх 
погашення. Дана фінансова звітність не включає  коригувань, які можуть бути необхідними в 
результаті такої невизначеності. Про такі коригування  буде повідомлено, коли вони стануть 
відомими та зможуть бути оцінені. 
 
 
Директор  
ТОВ „АФ „Арніка”                                                                       Шкільняк О.П. 
 
Сертифікат аудитора Серії А № 003585, виданий рішенням АПУ від 18.12.1998 № 73, дійсний до 18.12.2017; 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А 
№000025 видано згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
19.05.2004р. №654, дійсне до 18.12.2017р. 
 
 
 
Аудитор                                                                                                   Кушнір В.І. 
Сертифікат аудитора серії А № 005910, виданий рішенням АПУ від 28.04.2005 № 148 (термін дії до 28.04.2015) 
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А 
№001068 видано згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
14.06.2005р. №4161, дійсне до 28.04.2015р. 
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