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Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Арніка” (надалі – 
аудитор) провело аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного 
товариства „Страхова компанія “ІНДУСТРІАЛЬНА”  (надалі – Товариство або ПрАТ «СК 
«Індустріальна»), що додається , яка включає Баланс товариства станом на     31.12.2011 
р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів товариства за 
2011 рік,  Звіт про власний капітал товариства за 2011 рік, опис  важливих аспектів 
облікової політики та інші пояснювальні  примітки.  
 
Відповідальність управлінського персоналу за  фінансову звітність  
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності у відповідності до Національних Положень (Стандартів) 
бухгалтерського обліку, Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність  в Україні», Закону України «Про страхування», Розпорядження Держфінпослуг 
№ 39 від 03.02.2004р.та  за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 
Відповідальність аудитора 
Відповідальність  аудитора полягає у висловленні  думки  щодо цієї звітності на основі 
результатів проведеного нами  аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних 
стандартів аудиту.  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 розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи  оцінку суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства  або помилки.  Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються  підготовки та достовірного  подання  
товариством фінансової звітності, з метою  розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам.  Аудит включає також оцінку відповідності використаних 
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облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, 
та оцінку загального подання фінансової звітності. 
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
 
Основа для висловлення умовно-позитивної думки. 
При розкритті  товариством інформації про довгострокові фінансові інвестиції, які 
класифіковані Товариством як фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, та інші 
фінансові інвестиції Товариством їх балансова вартість наведена за собівартістю 
придбання таких інвестицій, що не узгоджується з умовами П(С)БО 12 „Фінансові 
інвестиції”, 
 
Умовно-позитивна  думка 
 
Аудитор висловлює умовно позитивну думку про фінансову звітність Приватного 
акціонерного товариства  „Страхова компанія „ІНДУСТРІАЛЬНА”, яку складено у 
відповідності з концептуальною основою фінансової звітності, яка використовується 
в Україні згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ та Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, та яка майже в усіх суттєвих аспектах достовірно подає фінансовий звіт  
Товариства станом на 31.12.2011, з огляду на посилання, що зазначені вище, і 
достовірна інформація про які  могла б вплинути на його думку.  
 
 
Директор  
ТОВ „АФ „Арніка”                                                                       Шкільняк О.П. 
Сертифікат аудитора Серії А № 003585, виданий рішенням АПУ від 18.12.1998 № 73, дійсний до 18.12.2012; 
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 18.12.2012р. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


