Товариство з обмеженою відповідальністю
“Аудиторська фірма “АРНІКА”

м.Київ, вул.Новозабарська 2/6.
Поточний рахунок 26005001946001 в АТ „Укрінбанк” м.Києва,
МФО 300142.
Свідоцтво № 1099 про внесення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги
згідно з Рішенням Аудиторської палати України від
28.01.2001р. № 98. Продовжено до 04.11.2015 року
Код ЄДРПОУ 23502885

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
„Страхова компанія „Індустріальна”, що складена відповідно до
облікових політик що базуються на вимогах МСФЗ станом на 31 грудня
2012 року

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія
„Індустріальна” (надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Індустріальна») (код ЄДРПОУ 32920354;
місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, дата державної реєстрації
19.07.2004), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних
звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився
цією датою, а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та інших
приміток та іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо
застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом – «фінансова
звітність»).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у
Примітках 1 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що
накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
- відсутність порівняльної інформації (крім балансу);
- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як
очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки
керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.
Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у якості
порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї попередньої фінансової
звітності відповідно до принципів, зазначених у Примітках 1. Це визначає той факт, що основа
Фінансової звітності є прийнятною з метою складання попередньої фінансової звітності ПрАТ
«СК «Індустріальна» на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також
несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
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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 суб’єктом господарювання
фінансового звіту з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
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.
Підстава для умовно-позитивного висновку
При розкритті товариством інформації про фінансові інвестиції, балансова вартість яких була
визначена Товариством як справедлива у розмірі 279 203,0 тис. грн., аудитори не отримали
достатнього рівня впевненості щодо оцінки такої вартості з огляду на відсутність доступної
інформації про ринкову вартість таких інвестицій та активного ринку для цих фінансових
інвестицій. Крім того, аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань
Товариства, що проводилась згідно з наказом № 9-ВР від 31.10.2012 року станом на 01.11.2012
року і в ході якої не виявлено відхилень від облікованих даних.
Умовно-позитивний висновок
На нашу думку, за винятком впливу невідповідностей вимогам деяких МСФЗ, описаних у
попередньому параграфі, що не мають всеохоплюючого впливу, фінансова звітність Товариства
станом на 31 грудня 2012 року складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до основи
бухгалтерського обліку, описаної в Примітках 1.
Пояснювальний параграф
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ», на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2012 р., в частині відсутності достовірної порівняльної інформації за попередні періоди,
окрім Звіту про фінансовий стан.
Ми також звертаємо увагу на те, що існує ймовірність внесення коригувань до вхідних залишків
балансу під час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ при складанні першої
фінансової звітності загального призначення станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те,
що тільки фінансова звітність загального призначення за МСФЗ, яка включає Баланс (Звіт про
фінансовий стан) на дату закінчення періоду, Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний
прибуток за період, Звіт про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період,
Примітки, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої
інформації, з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, складений відповідно до
МСФЗ, що будуть чинними станом на 31.12.2013 року,
може забезпечити достовірне
відображення фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Індустріальна» , результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно МСФЗ.
Інші питання
Вхідні залишки балансу були перевірені нами, що вимагало від нас виконати додаткові
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аудиторські процедури з метою дотримання вимог, що стосуються отримання достатніх і
належних аудиторських доказів щодо того, що вхідні залишки балансу (звіту про фінансовий
стан) не містять викривлень, які суттєво впливають на фінансову звітність за 2012 рік .
Ми вважаємо, що вхідні залишки в усіх суттєвих аспектах не містять викривлень, що
могли б суттєво вплинути на фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012
року.
Цей звіт призначений для Наглядової ради і управлінського персоналу Товариства у зв’язку з
переходом на звітування за МСФЗ. Він не призначений для інших цілей та не може бути наданий
іншим особам за певних обставин, які не зумовлені національними законодавчими вимогами
щодо підготовки та представлення фінансової звітності

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.

№ реєстрації 16/04/13
Дата надання 16 квітня 2013 р.
Поштова адреса аудитора: 02156 м.Київ. вул.. Братиславська,16
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