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I.

Звiт щодо аудиту фiнансовоТ звiтностi

ýмка
Ми

провели аудLrт фiнансовоТ звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРноГо товдриствд
(СТРАХОВА КОМIIАНIЯ KIHIYCTPIAJЬHA> (скорочена назва ПрАТ (СК (IНДУСТРIАЛЬНА)),
-

код за €дпоУ
з2920з54, мiсцезнаходження : 0з062, м. КиiЪ, проспекг Перемоги, б5 (надалi за текстом
кТовариство)), що скJIадаеться зi Бапансу (Звiry про фiнансовий стан ) на 3l грулня 2019
р., звiry про
сукупниЙ дохи, звiry прО змiнИ у власномУ капiталi, звiry про рух грошових коштiв за piK, що
закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих
облiковlтх полiтик.
На нашУ ДмкУ, окрема фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 3l грулня 2019 Р., Т8 його
фiнансовi результати i грошовi
потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ
звiтностi ((МСФЗ)) та вiдповiДае вимогам ЗаконУ УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову
звiтнiсть в YKpaihi> вiд 16.07.1999_xIV щодо скJIадання фiнансовоiзвiтностi.

Основа для думкп
Ми провели аудиТ вiдповiднО ло Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА). Нашу вiдповiдальнiсть
.
згiднО з цимИ стандартами викJIадено у розлiлi кВiдповiдапьнiсть аудитора за аудит окремоТ
фiнансовоТ
звiтностi> нашого Звiry.
Ми е незаЛежнимИ по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
ради З Мiжнароднrх стандартiв етики для бухгалтерiв (колекс РмсЕБ), та етичними вимогами,
застосованими в ykpaihi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з
етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази € достатнiми та прийнятними для використання ix
як основи д.пя HallloТ думки.
К.гrючовi питання аудиту
Ключовi питання ауд}rry

- це питання, що, на наше професiйне судженЕя, були значущими пiд час
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi пrгання розгJIядaл.лися в koнTekcTi нашого
аудIr:ry фiнансовот звiтностi в цiлоrrry та вр.лховув.uIися при формуваннi думки щодо Hei; при цьому ми не
висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.
Ми виконали обов'язки, що описанi в розлiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiry, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит вкJIючав виконання
процедур, рзроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв с)rггевого викривлення
фiнансовот звiтностi.
РезультатИ нашиХ аудLrторсьКих проце.ryр, в томУ числi проЦедур, щО були виконанi пiдчас
розгляду
зазначених нижче питань, е основою дlIя висловлення нашоТ аудиторськоТ думки щоло
фiнансовоi
звiтностi, що
ТЕХН I Ч HI РЕЗ Е Р В И СТРЛХО В ИКЛ
Оцiнка зобов'язань за договоDамIl стDахyваннц
Нашi аулиторськi процедури щодо
Технiчнi резерви, що зобов'язане формувати Товариство цього питаннrI вкJIюч€lли наступне:
вiдповiдно до peryJulTopнIr( вимог вкJIюч€lють:
- оцiнtg та тестуваt{ня ключовlIх
Рверв незаробленuх премiй,
контролiв Товариства щодо процесiв
Товариство розр:rховуе резерв незароблених премiй (UPR) формуванrrя технiчнlо< резервiв за
методом %, що передбачено Законом Украiъи кпро страхуванЕя)) та договорами стахування;
Методикою формування cTaxoBLD( резервiв за видЕlми сlрахування,
- тестування резервiв на вибiрковiй
iншlд,lи, нiж cTpaxyBaHIuI життя, вiд17,12.2004р. Nч 3104 зi змiнами ocHoBi
цшяхом порiвrrяння
та доповненнями.

У звiтностi для нацiонапьного реryJIятора Товариство вiдображае
чей резерв iз застосуванЕям коефiцiента 0r8 що догryскаеться

розрахунковоТ

суми резерву
з вiдповiдною

коЕкретного випадку

документацiею;
- пlдготовку
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незалежного

зобов'язань за договором зtвви.Iай починасться з дати пiдписанця,
але якщо зобов'язання за кошрактом починаються пiзнiше дати
пiдписання, Товариство визнас своТ зобов'язаншI з дати початку
покриття ризикiв за договором, що не суперечить вимогам
Мiжнародню< стандартiв бухга.птерського облiку.
Резерв незароблених премiй, розрахований за вимогами
Методики формування cTpaxoBID( резервiв за видами страхування,
iншtп,tи, нiж cTpaxyBaHIUI життя, вiд l'7.12,2004 р. N 3104 зi змiнами
та доповненшIми станом на 3 l. 12.2019 р. склав 1042 тис. грн.
Резерв збиткiв за претензiями

Резерв збumкiв заявJ.енuх,

la.e не

вuплаченuх (RВNS/

розр:lховуеться Товариством журнальним методом на пiдставi оцiнки
зобов'язань за кожним зверненням окремо,
Збитки визнаються
першим
резерв нараховуеться
звернеЕIuIм застрахованоТ особи. Сума резерву визначаеться на
пiдставi iнформацii отриманот вiд стахувапьника (застрахованоi

та

за

особи). Остаточний розмiр збитку уточнюеться за результатами
експертизи або за iншими документами, що його посвiдчують.

З

огля.ry на полiтику Товариства щодо визнання збиткiв,
Товариство, як правило, використовуе найвиutу оцiнку збитку при
формуваннi резервУ заявлених збиткiв ( RBNS) за BciMa видами
clp€txyBaнIш, з огляду на те, що не Bci збитки пiдтвердженi

експертизою на звiтну дату, а отже оцiнка е бiльш пруденuiйною.
Резерв вuлпраm на врееулювання збumкiв

Товариство використовуе пригrущення, що розмiр витат на
вреryJIювання не перевицIус 3oZ вiд розмiру резерву. Основою такого
припущенш е статистиt{нi бази данюк, накопиченIл( Товариством.
Станом на 3 l . 12.20 19 р. резерв RBNS вiдсутнiй,

На KoctcHy звimну dаmу Товарuсmво зdiйснюе mесmування
dоспаmносmi сформованuх mехнiчнuх резервiв dля майбуmнiх
сlпрах)вш вuпаdкiв за поmочнuJллч dоzоворалtu (LАТ)..Щля оцiнки
адекватносТi резервiВ незаробленюt

премiй (LAT

тест)

використовуються загальноприйrитi aKryapHi методи, методи
математшIного моделювання комбiнованоi збитковостi, TeopiT
випадковлD( процесiв, методи TeopiT йп,rовiрностей та математичноi

балансiв резервiв для певних класiв
страхуванюI;

- визначення рiвня обачностi,
використаного на звiтну дату на
пiдставi наступних оплачених претензiй
i порiвняння його iз звiтними перiолом;

-

порiвняння припущень

з

очiкуваннями на пiдставi iсторичного

досвiду Товариства, iснуючими
тенденцiями i нашими власними
знаншIми сlрахового ринку.

KpiM того, ми проаналiзувшIи оцiнки

кJIючових приtryщень

та

методологiТ

розрахунку резервiв, що вIlливають на
величину страхових зобов' язань.

Наша робота щодо тесry достатностi

страхових зобов'язань мiстить очiнку

обrрунтованостi прогнозних грошових

потокiв та критичний

розгляд
рамках
Товариства
з
врахуваншIм
даних
гаIryзевого лосвiду.

црипущень, прийнятих

Ми

в

розглянули питання,

розкриття iнформацiТ

чи

е

Товариством
щодо технiчнlтх резервiв за договорами

cTpaxyBaHIuI,

в

тому числi

сryпiнь

оцiнки чуттевостi до кJIючових
припущень i аналiз icTopii збиткiв
достатнiм.

статистики.
дя оцilшовання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, шtе
незаявленi
збиткiв,
заявленi, але
вреryльованi)
використовуються
методи
математшIноТ статистики,
зокрема
перевiрки статистичнIо( гiпотез та там, де е достатнiй дя аналiзу
обсяг данш<, aKryapHi методи оцiIilовання резервiв збиткiв, що
базуються на аншliзi триtсутникiв розвитку страхових виплат.
Тесryвання адекватностi с.граховlо< резервiв проводиться
вiдповiдно до МсФз в розрiзi kllaciB стр€lхування за розбиттям, що
наводиться у додатку:
о Страхуванrrя майна (К.пас 3),

та

о

4).

В

не

що

Страхування вiдповiда.пьностi та фiнансовlо< ризикiв (клас
результатi

ycix

Товариства.

факторiв технiчнi резерви за
кJIючовим питанням дIя аудиту

вищевк€ванI,D(

договорами cтp:lxyBaншI

е

Вuзttання вuручкu (.:Iucmi заробленi cmpcroBi преuii)
Виручка вiд сTраховrэТ дiяльностi являе собою
Нашi аудиторськi проце.ryри вкIIючшIи оцiнку
суттсву суму у розмiiрi 2166 тис. грн., що впровадженш( Товариством правил та засобiв контролю в
формуеться з великоi кiлькостi несуттевих гаlryзi iнформачiйнюt систем д.;lя визначення iх
надходжень. .Щля обробки даних, на пiдставi яких ефективностi з точки зору можJIивостi попередження таlабо
формуеться виручка,'l'овариство використовуе виrIвленЕя викривленнrI або втрати даншх, на пiдставi яких
бухгалтерську систему та адмiнiстративнi
формуеться виручка.
технологiт i покладасться на результати'ti роботи
Ми протесryвали наступнi ключовi засоби контролю
при реестрацii та облirry зароблених страхових ЩОДО систем, що формують вIФучку вiд договорiв

премiй, врахування кожного ризику

вiдповiдними страховими продуктами.

за

cтpilxyBaнHrl:

- ми

перевiрlтlи частоту резервного копiювання та
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Найбiльш cyTTcBi ризики викривлення
виручки виникають у зв'язку з:
-з реестрацiсю, обробкою та передачею даних

вiдносно параметрiв наданих послуг мiж

технiчним обладнанняtчl та облiковою системою;
коректним застосуванням тарифiв, що
можуть змiнюватися протягом цишry дiТ договору
страхування (додатковi угоди
договору
сцахування, дострокове припинення договору
страхування, змiна рlозмiру страховоТ суми,

-з

до

тощо);

- зi свосчасною реестрацiю вiдповiдних змiн в
системi облiку лqя вiдображення у перiодi, що

вiдповiдае умовам iцоговору з

подtlльшим
вlдповlдними
розрахунками страхових
зобов'язань, та вiдобраLженням вiдповiднот суми
виручки, що вiдноситься до перiоду звiryвання.

Вuзнання doxody вid учасmi в капimалi
дохiд вiд участi Тсlвариства в капiталi

Тов

розмiрi 20 902 тис. грн.
Суму доходу вiд участi в капталi Товариством

визначено

на пiдставi

забезпечення фiзичного збереження вiдповiдноТ iнформачiТ;
- ми перевiрили, що до систем може бути здiйснюватися

тiльки авторизований доступ, вивчивши узгодженi заявки
на доступ на предмет вiдповiдностi внутрiшнiм правилам;

- ми перевiрили, що здiЙснюються лише авторизованi
програмнi змiни;
- дIя HoBIo( тарифiв, введених протягом звiтного року,
ми вивчиJIи документацiю, що вiдноситься до застосування
тарифiв в тестовому режимi до початку ik комерuiйного
застосування;
- ми перевiршIи отриманюI та використанIu облiковою
с;ryжбою оброблених результатiв, виконаних на пiдставi
над(оджень страхових премiй, змiн вiдповiдних резервiв та
врахуванIш вiдповiдноТ участi перестраховика.
Ми також виконали аншliтичнi процедури з цiллю
перевiрки того, що загальний напрям i динамiка виручки за
видами посJIуг (програмами стахуванIш)вiдповiдають
нашому розумiнню дiяльностi Т
iгагузi в цiлому

кУЛФ-ФIНАНС> являс собою сутт€ву суму у

частки участi Товарисr.ва

здiйснили iнспекцiю серверних примiщень на предмет
наявностi належних заходiв безпеки, направлених на

застосування розмiру

у статутному капiталi
кУФЛ-ФIНдНС> до iншого, KpiM
зареестрованого капiтiллу, сдиного покЕвника

Нашi аудиторськi процедури щодо цъого

питання

ВКJIЮЧЧШИ

-

перевiрку застосованого Товариством порядку
вiд участi в капiталi Тов куФлФIнАнс).
- отимання вiл Товариства доказiв того, що величина
визначенtш доходу

ТоВ

власного капiтаlry та, зокрема, нерозподiленого прибутку,

власного капiталу, вiдображеного у звiтностi
ТОВ (УЛФ-ФIНАНС)) станом на 31.12.2019 р.,

31.12.20l9, не мiстить cyTTeBIr( викривлень.

вiдобраlкена

у

звiтностi

ТоВ

кУФЛ-ФIНАНС>

на

зокрема до величини нерозподiленого прибутку,
результатi господарських
операцiй, в яких Товариство не брало участi.

який сформовано

в

Iнша iпформацiя

звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика
Iнша iнформацiя скпадаеться з рiчних звiтних даних страховика станом наз|.l2.20l9
року, скJIадена
вiдповiднО дО вимог, затвердженrХ РозпорядЖеннJIМ .ЩержавноТ KoMiciT з реryлювання
ринкiв

фiнансових послуг Украihи вiд 03.02.2004 р. Nэ 39 (Порядок Nч 39) зi змiнами.
УправлiнсЬкий персоНал ТовариСтва несе вiдповiдальнiсть за рiчнi звiтнi данi страховика.
наша ryмка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iнформацiю щодо рiчних звiтних даних
сlраховика та мИ У чьомУ звiтi не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ iншоi
iнформацiТ.

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з рiчними
звiтнимИ данимИ та прИ цьо}ry розгляцlти, чи icнye с)дггева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовоЮ звiтнiстlО або нашиМи знаннямИ, оlриманИми пiД час аудlтry, або чи ця iнша-iнформачiя
виглядае такою, що мiстить сутт€ве викрищIення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами
роботи ми доходимо
висновку, що icHye сутг€ве викривленЕя рiчних звiтних даних страховика, ми зобов'язанi повiдомити

про цей факг.

нами перевiренi форми звiтностi, якi сшlадас страховик згiдно <порядку скпадання звiтних даних
страховикiв), затверд2кеного розпоряд}кенням Щержфiнпосrryг вiд 03.02.2004 р. Nч 39 зi змiнами та
доповненнями, а саме:
l) загальнi вiдомостi про страховика (додаток l);
2) звiт про доходи та вLIтрати стр:rховика (додаток 2);
3) звiТ про cTpaxoBi гtпатежi та виIUIатИ за струкryРними пiдрОздiламИ страховика (лолаток 3);
4) пояснюВ€шьна записка до звiтниХ даниХ страховика (лолаток 4);
5) рiчна фiнансова звiтнiсть.
разом iз рiчною звiтнiстю до Нацкомфiнпос.гlуг сlраховики подають:
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l) iнформацiю що.Itо кJIючових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за формою.
встановленою Вимогаlии щодо реryлярного прrэведення стрес-тесryвання страховиками та
розкриття
llrwvplvl@lдrr цдUлU ru,ruчUби^ риJикlб
та
|а рýзуJlь,га,гlв проведенихих cTpec-TecTlB,
затвердженими

розпорядженням Нацк:омфiнпослуг

вiд l3 лютого 2014 року Jф 484, заре€строваним у MiHicTepcTBi

юстицiТ УкраiЪи 12 березня 2014 року за Ns 352125l29,y паперовiй або елекгроннiИ qopMi:
2) звiТ про корпоРативне управлiннЯ з урахуваНням вимог статей l2-1, 12'3JKoHy УкраiЪи <Про

фiнансовi посJIуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг)) (подаеться стр:rховиками, якi
cTBopeHi у формi акцiонерних товариств) у паперовiй або електроннiй
формi;
3) акryарний звiт (додаток 5) у паперовiй формi.
Ми не виявиJIИ такиХ факгiв, якi потрiбно було б включити до звiry.

Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) за 2019 piK

Ми ознайоМилисЯ з iнформаЧiею, щО представлена у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвниrцва) за 2019 piK
та прИ ЦЬОIrfУ розгJIянулИ, чи icHye сутгева невiдповiднiсть мiж Звiтом про
управлiння (Звiтом керiвництва)
Та фiНанСовою звiтнiстю або чи цей Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) виглядае таким, що мiстить

сутгеве викривленНя. На ocHoBi проведеноi нами робОти ми доходимо висновку, що фiнансова та
нефiнансова iнформацiя, наведена Звiтi про управJIiння (звiтi керiвниrцва) та
у фiнансовiи звiтностi
товариства за pik, що закiнчився 3l грудня 2019 року, не протирiчить одна однй. Ми не виявлили
сутгевих викривлень у Звiтi про упраеJliнrrя (Звiтi керiвницгва) за 20l9 piK.
з метою висловJIенн;I думки чоло iнформацii, зазначеноi вiдповiдно до вимог гryнктiв 5-9 частини 3
cTaTTi 40l ЗаконУ УкраiЪИ <Про uiHHi паперИ та фондовИй
ринок> у Звiтi npo *ор.rоративне управлiння,
нами перевiрена iнформацiя Товариства, яка надана у Звiтi про корпоративне
управлiння за 2019 pik, що
е частиноЮ Звiry прО управлiння (Звiry керiвницгва) та вiдповiдае вимогам Закону УкраiЪи кПрЪ uiHHi
папери)) та ЗаконУ УкраiЪИ <Про фiнансовi посЛуги та державне
реryлювання ринкiв фiнансових
посJIуг) ьiд12.07.2001р. JФ 2664-II|(зi змiнами i доповненнями).
,щанi у Звiтi про управпiння (звiтi керiвниrцгва) в цiлому вiдповiдають даним фiнансовоi звiтностi за

2019 piK.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

та тих, кого

надiлено найвищими

повновая(еннями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему вrцrгрiшнього контролю, яку
управлiнсь*"й п"p"onвизначае потрiбною для того, щоб забезпечити скJIадання
звiтностi,
що не мiстить сутт€вих
фiнансовот
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансОвоТ звiтносТi управлiнСький персОнал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Товариства продовжуВати своЮ дiяльнiстЬ на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуЮться безпеРервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основИ дlя бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, коrrй упра"лiнський персона.гr або
плануе лiквi.ryвати Товариство чи припинrlти дiяльнiсть, або не мае iнших
реальншх аJIьтернатив цьому.
Ti, когО надiленО найвищимИ повновtDкеНнями, нес)лЬ вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiryвання Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
нашими цiлями е 0тримання обцруrпованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цйоrrry не мiстить
сутг€вогО викривленНя внаслiдоК шахрайства або помl.tлКи, та виtц/ск звiry аулитора, що мiстить нашу
ryмку. Обцруrrгована впевнеНiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гараFrryе, що аудЕт, проведений
вiдповiднО до МСА, завжди виrIвить сутг€ве викривлення, коли воно icHyi. ВЙкривленrrя мохgrгь буги
ре3ультатом шахрайства або помилки; вони ввЕDкаються сутпевими, якщо окремо або в сукупностi, як
обцруrrговано очilсусться, вони мо}rgrгь вIIливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що прййrч19rо"" ,u
ocHoBi чiеТ фiнансовоТ звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скегrгицизм протягом всього завданЕя з аудиту. OKpiM того, ми:
о
iдеrrгифiкуемО та оцiнюеМо ризикИ сутDевого викривлен}ш фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помиJIкИ, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедrри
у вiдповiдь на цi ризики, та
отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними цlя використання ii як основи для
нашоТ думки. РизиК не виявлеНня су-гг€вОго викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж
для
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викривленНя внаслiдОк помиJIкИ, оскiлькИ шахрайствО може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
прогryски, HeBipHi тверд}кення або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;
отрИму€мО розумiннЯ заходiВ внугрiшнього контролЮ, Що стосуються аудиту, длlя
розробки
аудиторськкх процеryр, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
системи вrтутрiшнього контролю;
оцiНюемо приЙнятнiстЬ застосоваНих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiднlтх розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персонrrлом;
Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонirлом припущення
про безпеРервнiстЬ дiяльностi яК основи дIЯ бухга-птерСького облiку та, на ocHoBi -отриманих
аудиторсьКих доказiв, доходимО висновку, чи icHye суr:гева невизначенiсть щодо подiй або
умов, якi
поставиJIи б пiд значний cyMHiB моlкливiсть Товариства продовжити безперервну лiяльнiсть. Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в

'

о

о

свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкритгЯ iнформацiT е ненilIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуються на
аудиторсьКих доказаХ, отриманих до дати нашого звiry аудитора. Тим не менш, майбутнi подiТ або

умови мо)IqлЬ примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
оцiНюемо загаJIьне подаНня, структУру та змiсТ фiнансовоI звiтностi вкJIючно з
'
розкриттями
iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii, що лежать в ocHoBi iT с*ладаrr,",
так, щоб досягги достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновarкеннями, iнформачiю про запланований
ОбСЯГ i ЧаС ПРОведенrul аудиту та сутгевi аудиторськi результати, виявленi- пiд .ru" аудиту, вкJIючllючи
буль-якi суггевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновalкеннями, твердження, що ми викон€u]и
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незaшежностi, та повiдомляемо ix про Bci
та iншi питання, якi
"rоЪуп*,
могли б обцруrrговано ввЕDкатись такими, що вIUIиваютЬ на нашУ незалежнiсть,
а такоЖ, Д€ Ц9
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
II. Звiт щодо вимог iнших закошодавчпх i норматI!вних aKTiB

Вiдповiдrrо до вимог, встаIIовJIеIIих частпною третьою та частиною четвертою cTaTTi 14 Закону
УкраiнИ <<flpo аулИт фiнапсовоi звiтностi та аудпторську дiяльшiсть> вiд 2i грудня 2017 року ЛЬ
2258-VIII (Закоп 2258) до аудиторського звiту, паводимо настJiпну iнформачiю

Iпформачiя прО сутт€вУ невизначенiсть, яка може ставпти пц cyMHiB здатнiсть продовження
дiяльпостi юрпдпчноi особп' фiнапсова звiтнiстЬ якоТ переВiрясться' rra безперервнiЙ ocHoBi у разi
наявностi такот невизначеностi
Ми звертаемо уваry на роздiл Примiток <<Використання приtryщення про безперервнiсть дiяльностi>
до фiнансОвоТ звiтноСтi, якиМ зазначено, що - ПрАТ кСК кIН,ЩУстрIАJъНА> е органiзацiею, здатною
продовхqувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у найблшкчому майбутньому. Аулиторами не
вияыIенО подiЙ або умов, якi вказуЮть на iснування сутгевоi невизначеностi, що може поставити пiд
значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

наймеп5rвання органу, який прпзпачив с5rб'екта аудIlторськоi дiяльпостi па проведення
обов'язковогО аудиту, дата призначеннЯ та загаJIЬна тривалiсть впкопання аудиторського
завданшЯ без перерВ з урахуваНпям продОвжепнЯ повповаrкень, якiм мали мiсце, та повторних
призначень
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аулrтгорська фiрма кПРоМИсловА АудиторськА
С_шЛкА) було призначено на проведення обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi (Протокол
НаглядовоТ Ради - ПрАТ кСК кIН,ЩУстрIАльНА> вiд 31.01.20l9 р. на пiдставi проведення вiдкритого
конкурсу.

ТОВ КАФ (ПРОМИСЛОВА АУДrТОРСЬКА СШJIКА)

виконання завдання з урахуванням продовження сшlадас

l pik.

призначено 31.01.2020, трива.пiсть
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Iнформацiя щодо аудпторськпх оцiнок
аудlа:ry фiнансовот зваiтностi, за результатами якого скпадено цей звiт незаJIежного аудитора,
ми викон€ши аудиторськi оцiнки ризикiв сутгевого викривленЕя iнформачiТ
у фiнансовiй звiтностi, що
перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включtlють:

пiд час

Рпзик педостатностi сформоваших па звiтну дату резервiв Товариства (страховика)
питання щодо сформованrх страхов}Iх резервiв визначенi аудиторами як ключовi i описанi в цьому
звiтi у роздiлi <Ключовi питання аудиту).
Роздiли кСтраховиЙ резерв незароблених премiй>, <<Резерв незароблених премiй> та <Результати
перевiрки адекватностi зобов'язань страховика щодо резерву збиткiв> Примiток !о
фiнансовот звiтностi
мiстятЬ iнформачiЮ щодо осноВних полоЖень облiкоВоТ полiтикИ щодо
форМування стtIхових резервiв,
розкриття щодо оцiнки та визнання у фiнансовiй звiтностi вказаних резервiв.
Ми провели перевiрку мgгодiв формування резервiв Товариства. Нашi аудиторськi процедури щодо
цього питанЕя вкпюч:UIи наступне:
- оцiнкУ та тестування кпючОвих засобiв внутрiшНього контролю Товариства щодо процесiв
формування страхових резервiв;
- ознайомлення з результатами висновкiв акryарiя щодо розрахункових сум сформованих на
3\.l2.20|9P. сцаховиХ резервiВ та спiвстаВленнЯ ik з предсТавленими у фiнансовiи звiтноЪтi. Акryарiй
пiдтвердив достатнiсть сформованrх страхових резервiв.
За результатами проведенrХ аудиторамИ процедуР необхiдностi внесення виправлень до
фiнансовоi
звiтностi не виникпо.

пояснення щодо результативпостi аудиту в частишi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних

iз шахрайством

В результатi перевiрки системи внугрiшнього коFIтролю, проведеноi д-пя цiлей аудиry фiнансовоi
-*o"rponIо
звiтностi Товариства, нами не виявлено суттевих недолiкiв у системi внугрiшньоiо
Товариства, якi могЛи б негатИвно вIIлиН)ли на можпивiсть Товариства облiкЬвувати, обробляти,
узагаJIьнюВати та вiдображати у звiтностi бухгаптерськi та iншi фiнансовi данi, скJIадати фiнансову
звiтнiсть, яка не мiстить с)rггсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдностей
законодавчим, нормативним вимогам.

пiд час проведеншI аудll'ry ми перевiрили наявнiсть факгорiв ризиlсу шахрайства, зокрема шляхом
тестування. Аудитори не отримtши доказiв обставин, якi молýrгь свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить сутгеве викривлення внаслiдок шахрайства
пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського

KoMiTeTy

На ocHoBi проведеноГо аудlrry ми скJI:ши цей звiт незаJIежного аудитора та додатковий звiт для
аудиторського KoMiTeTy в Товариствi.
Будь-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вцсугнi.
твердженпя про ненадання пос'луг, заборопених законодавством, i про незалеяснiсть r&пючового
партшера з ауднту та с5rб'екта аудпторськоiдiяльпостi вiд юридшчпоТ особп при проведеннi аудиту

Ми

пiдгвердлсуемо,

що

(IНДУСТРIАJънА) нiяких

протягом минулого

i

поточного poKiB

не

надавiUIи

ПрДТ (Ск

посJtуг, заборонених законодавством Украihи, в тому числi заЬоронених
частиною четвертою cTaTTi б Закону Украihи кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть>.
Нами не було iдекгИфiкованО жодниХ загроЗ нашоi незалежностi як на piBHi аулrгорськоI
фiрми, так i
на piBHi кпючового партнера з аудиту та персонаIц/, задiяному у виконаннi завдання . uулйry. Ми не

Товариству жоднID( iнших посJIуг, вкJIючаючи не аудиторськi посrrуги, oKpiM послуг з
обов'язкового аудrrry фiнансовоi звiтностi.
на,гIавалИ

Iшформацiя

про iншi llаданi с5rб'сктом аудпторськоi дiяльностi юрlлдичнiй особi

або

коптрольОвапиМ пею суб'сКтам госпоДарюванпЯ поспугп, KpiM послУг з обов'язкового аудиту, що
не розкрпта у звiтi про управлiшпя або у фiнансовiй звiтностi
Ми не надавшIИ ПрАТ <СК кIН{устрIАлЬнА> або контольованим Товариством суб'ектам
господарюВання нiяких послуг, KpiM посrцrг з обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.

Промислова Аудzторсьна Спiлна

пояснення щодо обсягу аудпту та властивих для аудиту обмежень
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом УкраТни кПро аудит
фiнансовоТ
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть) та iнших законодавчих та нормативних aKTiB.
Ми не наводимО повторнО iнформаuiЮ щодо обсяry аудиту, оскiлькИ вона наведена у iнших розлiлах
цього звiry.

Iнша iнформачiя, яка щонайменше мас наводитись в аудиторському звiтi за результатами
-неiалежного
обов'язкового аудиry згiдно Закону 2258, наьедена в iнших параграфах цього звiry

аудитора.

З метоЮ формуванНя професiЙного судженI{я та висловленНя думкИ щодо дотримання суб'ектом
господарюВання полоЖень законоДавчиХ та норматИвних aKTiB, вiдповiдно до Методичних
рекомендацiй
щодо вимОг до аудиТорськиХ звiтiв, що подаIоТься дО НацiональноТ KoMiciT що здiйснюе державне

реryлювання у сферi 1ринкiв фiнансових послуг, (надалi по тексту кначфiнпослуг>), за результатами
аудиту рiчноI звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2019 piK, надасмо насryпну iнформацiю

- ЩОдо формування (змiни) статутногrr (складеного/пайового) капiталу ПРиВдТнОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (CTPAXOI}A КОМПАНLЯ dНДУСТРIАЛЬНА>

ФормуванНя Стаryт,нОго капiталу проведено з дотриманням вимог Закону УкраТни <Про акцiонернi
товариства)). Сформований стаryтний капiта-ц привАтного АкцIонЕрного товдриствд
кСТРАХОВА КОМПАНIЯ кIНЩУСТРIАЛЬНА) на дату проведення аудиry вiдповiдас вимогам статей
2, 30 Закону УкраТни "Про страхування" та )/згоджуеться iз п. 30 Лiцензiйних умов провадження
господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноТ дiяльностi на
ринку цiнних
паперiв), затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни м 9l3 вiд 07. |2.2016
р,
Стаryтний капiтал розмiром 2l 000 тис. грtl. станом на З1.12.2019 року сформований у повному
обсязi та сплачений врlключно грошовими коштами у встановленi законодаuсr"о" термiни, вiдповiдас
Стаryry, який зареестрrэваний нzulежним чином.
щля створення зареестрованого статутного капiталу акцiонерами не використовувались векселi.
кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи.
Несплаченого або вил,ученого капiталу станом на З|.12.2019 року не мас. Формування статутного та
власногО капiталУ здiйс:нено вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни.

- ЩодО обов'язкових критерiiв i HopMar,иBiB достатностi капiталу та платоспроможностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв
i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовимн активами
ПРАТ КСК КIНДУСТРIАЛЬНА> станом на 3t.12.19 р. виконало вимоги Положення про обов'язковi
критерiт i нормативи ,цостатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi

активiВ та ризикованостi операцiй страхоВика, затвеРдженого розпорядженням НацiональноТ KoMiciT, що
у сферi ринкiВ фiнансових послуг Jф 850 вiд 07.06.2018 р. та
заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 06.07.20l8 р. за JФ ,782lз22з4 (далi Положення).
-

здiйснюе державне реryлюванНя

Норматив платоспlDоможностi та достатнос.гi капiталу.
Станом на 31.12.20l9 рокУ сума прийнятних i}ктивiв, визначених Товариством, скJIада€ 24.185,0 тис.
Прийнятнi активи

Сума (тис. грн.)

HepyxoMicTb

Активи з права користування вiдповiдно до мiжнародного стандарту
фiнансовоТ звiтностi l 15 "Оренда" у розмiрi, що не перевищус розмiру
вiдповiдного орендноl,о зобов'язання
Непрострочена дебiторська заборгованiсть за укпаденими договорами
страхування з видiв страхуванЕя, не зaвначених у пiдrryнктах 13 та 14
пункry 2 роздi.гlу 2 Положення
АкцiТ пiдпри€мств
ОблiгqчiТ пiдприемств
Грошi та ix еквiваленти (рахунки в банках)
Права вимоги до пере(:траховикiв

всього

7l8
113

4|4

l5

,7зз7
1

5585
J

24185

Промислова Ауд4торсьна Спiлна

Бiльша з величин нормативного обсяry акгивiв станом на 3| .|2.201 9 року скJIадае 20 0З7 тис. грн.
Перевищення суми прийнятних акгивiв над бiльшою з величин нормативного обсяry активiв скJIадас
4l48 тис. грн.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу виконапо.

Норматшв ризпковостi операцiй
Станомна31.12.19рокуТовариствомсформованостраховiрезервiусумi |042тис.грн.асаме:
- Резерв незароблених премiй l 042 тис грн.
Станом на 31.12.2019 рокУ сума прийнятних акгивiв, визначених Товариством як таких, що
вiдповiдають вимогам диверсифiкацii, становить l 044 тис. грн.

Категорii прийня,гних активiв, якi вiдповiдають
вимогам диверсифiкацiТ
Грошовi кошти на поточних рахунках

Сума
(тис. грн.)
208

Банкiвськi вкJIади (депозити)
Нерухоме майно
ОблiгацiТ пiдприемств
Права вимоги до перестраховикiв

всього

ПеРеВИЩення суми прийнятних акгивiв, якi
сформованих страхових резервiв складае 2 тис. грн.
Норматив ризиковостi операчiй виконано.

625
104

104
J

|044
вiдповiдшоть вимогам ливерсифiкацii, над сумою

Норматив якостi активiв.

Товариство не здiйснюе вLIди обов'язкового cтpaxyBaнIш.
СТаНОМ Ha31.12,2019 року сума акгивiв, визначених Товариством як низькоризиковi, становить 6409
тис.

Категорii шизькоризикових аrсгивiв

Сума (тис. грн.)

Банкiвськi вкJIади (дегrозити)

6,765

всього

Станом на 31.12.20l9 року величина 20 вiдсоткiв страхових резервiв становить 208 тис. грн.

ПеРевищення суми низькоризикових акгивiв над величиною

становить 6557 тис. грн.

20 вiдсоткiв стахових

6,765

резервiв

Норматив якостi акгивiв виконано.

-

ЩОДО формування, веденпя облiку, достатностi та адекватшостi сформоваtlпх резервiв
вiдповiдшо до законодавства
Станом на 31.12.2019 року сформованi резерви незароблених премiй у розмiрi 042 тис. грн.
Вiдповiдно ло обраноi полiтики, розрахунок резервiв проводиться за Методикою формування страхових
РеЗеРВiв За видами стр€tхування, iншими нiж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням
.Щержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв фiнансових посJryг УкраТни ]ф 3l04 вiд 17.12.2004 р. iз змiнами
Та ДОПОВНеНЕями. Розрахунок резервiв незароблених премiЙ та частки перестрirховикiв у резервах
НеЗаРОблених премiЙ здiЙснювався за методом l/4 за BciMa видами страхування з використанням 80ОZ
ЗаГаПьнОТ суми надходжень страхових премiЙ. за кожним видом страхуванrш окремо.

l

- ЩОдО встаповJIенпх фiнапсовпх нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiпаtlсовоi
групп, у разi входжецпя суб'сrсга господарювапня до такоi

IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кСТРАХОВА КОМI]АНIЯ (IНДУСТРIАJЪНА) е
Учасником Банкiвськоi Групи кТАС>, дата визнання Нацiона.гlьним Банком УкраiЪи

22.03.20l7p. Рiшення М 72; ocTaHHi змiни в cTpyкTypi власностi учасникiв Банкiвськоi Групи вiд
10.06.2019р. Рiшення М 2Зl.
ПРОтягом 2019 року Банкiвська Група виконувirла вимоги Положення про порядок реryлювання
ДiЯЛЬНОСтi банкiвських груп, затвердл{еного постановою Правлiння Нацiонального Банку Украiни, Nя
254 вiд 20.06.20l2p. та заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 12.07.2012 р, за JtГэ 1178/2|490
(далi - Постанова) з останнiми змiнами }l9 156 ыд27 .l2.20l8 р,

Промислсfва Аудитореьна Спiлна

.Що

БанкiвськоТ Груп,и протягом 2019 року заходи впливу не застосовувались.

- Щодо структури iнвестицiйного портфелкl iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, код за

ознаки фiктивностi тощо

Напрям
iнвесryвання

.}lъ

п/п

.Щепозити

1

Назва eMiTeHTa

Код

€д,рпоу

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"унIвЕрсАл
БАнк"
ПАТ "Укргазбанк"

пАт

кiлькiсть

Сума

Рейтинг

тис.
гпн.
6765

для банка

l

6105

2

зз0
зз0

211ззз52
2з697280

J

"дЕржАвниЙ

ОЩАДНИЙ БАНК

укрАтни"
в.т.ч
2.1
,, 1

акцl1

оолlгацll

uaAA+
uаАА+

uaAA

00()з2129

Щiннi папери

2

ознака
фiктивностi

7352

ПрАТ "СГ"ТАс"

тов Фк цФр

524з

l

35,72506з

7

30 l

1

- ЩОло заборонп заJIучення фiпансових активiв
наступного i.х повернення

зl0

вц

l5
7 зз,7

фiзичних осiб iз зобов'язанпям щодо

Протягом 2019 року IIРИВАТНЕ АКlЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кСТРАХОВА КОМIIАНIЯ

(IНДУСТРЬЬНА)

ii

повернення.

не заrryч.шо фiнансовi акгиви вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного

-

Щодосумiщення провадя(ення видiв господарськоiдiяльностi
Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарськоТ дiяльностi,
УСТаНОВЛеНКх гtунктом 37 ЛiцензiЙних умов Ng 913, Товариство надае викJIючно посJIуги з страхування
вiдповiдно до отиманrх лiцензiй.

- ЩОдо надання фiнансовпх поспуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та
впl"грiшнiх правил наданшя фiпансових послуг субlекгом господарювання
В 2019 роцi Товариство надавало посJtуги з добровiльних видiв стр€жування, щодо яких отриманi
вiдповiднi лiцензii, згiдно з правиJIами стахування, затвердженими Товариством та зареестрованими в
Нацiональнiй KoMicii що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
У Bcix договорах Товариства про надання послуг з добровiльних видiв страхуванЕя, щодо яких
отриманi вiдповiднi лiцензii, е посиланЕя на правила страхування, що затвердженi Товариством та
зареестрованi в НацiональнiЙ KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв
фiнансовlос посJryг.

Полiтика перестрахування Товариства вiдповiдае встаноыIеним законодавчим вимогам, в т.ч.
приЙнятгя страховиком ризикiв у перестахування лише з тих видiв стa!хування, на здiйснення яких BiH
отримав лiцензiю.
Товариство не мае лiцензiй на обов'язковi види стрaлхуван}ш та на страхуванЕя життя.
Товариство не мас лiцензiТ на обов'язкове стрtlхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв

транспортних засобiв.
Товариство не мае лiцензiТ на обов'язкове страхування цивiльноi вiдповiдальностi оператора ядерноТ
установки.
H:tзeMHLtx

- Щодо розмiщеппя iнформачii на власному веб-сайтi (BeGcTopiHui) та забезпечення iT
актуальшостi
Товариство надае клiеrrry (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону про фiнпослуги, а
також розмiщуе iнформацii, визначену частиною першою cTaTTi 12 зазначеного закону, на власному вебсай,гi (веб-сторiнцi) http ://industrials.com.ua та забезпечуе iT акгуа.гlьн icTb;

Промислова Аудиторсьна Спiлна

Товариство розмiпryе внутрiшнi правила надання фiнансових послуг на власному веб-сайтi (вебсторiнцi) http://industrials.com.ua не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними чинностi
iз зазначенням такоi дати.
- Щодо прийняття рiшень у разi копфлiкту iHTepeciB

Товариство дотримуеться вимог статгi 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийнятгя рiшень у
разi конфлiкry iHTepeciB.
Протягом звiтного перiоry не було фактiв виникнення конфлiкry iHTepeciB.

- ЩОЛО ВiДпОвiдпостi примiщень, у яких здiйснюеться суб'сктом господарювання
обслуговуванпя клiентiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiдпiстю та iншпх
МаЛОМОбiльпих груп шаселення вИповhно до державних будiвельних норм, правпл i стандартiв,
ЩО ДОКУМеПТаJIьно пiдтверджу€ться
фахiвцем з питапь технiчшого обстежеппя будiвель та спор}д:
який мас ква;liфiкацiйнпй сертпфiкат

АУЛИТОРУ надано Звiт про проведення технiчного обстеження конструкцiй булiвлi та примiщень на
осiб з iнвалiднiстю та iншtтх мало мобiльних груп населення, експерта з
технiчного обс.гryговування булiвель та споруд Турчин В.М. (квалiфiкацiйний сертифiкат серiя АЕ Nч
000238, виданий З1.05.2012 року Атестацiйною архiтекryрно-будiвельною комiсiею MiHicTepcTBa
ПРИДаТНiСТЬ ДОСТУпнОСтi д-гlя

РеГiОНа.lIьного розвитку булiвництва та житлово-комунЕrльного господарства УкраiЪи), висновок якого
ПiДТВеРДДуе придатнiсть доступу д.гlя осiб з iнва.пiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення до

НеЖИТЛОВШх примiщень за адресою: 03 150, м. КиiЪ, вул. Велика Василькiвська, 72,9-й поверх, оф.5,
у
якlтх здiйсшоеться обс.rцrговування шlieHTiB (споживачiв) Товариства.
Товариство розмiчуе iнформацiю про умови доступностi примiщення дJIя осiб з iнваrriднiстю та
iНШИХ Мало мобiльних груп населення у мiсцi, доступному для вiзуа.гlьного сприйняття шlieHToM
(СпОживачем). Iнформацiя розмiщена доступному для вiзуального сприйняття к.пiентом (споживачем)
мiсцi бiля входу у примiщення, де розташований офiс Товариства за адресою: 03150, м. КиiЪ, вул.
Велика Василькiвська, 72, 9-й поверх, оф.5

- Щоло внесенпя субlектом господарювання iнформацii про Bci cBoi вiдокремленi пiдроздiли до
€ДrrПОго деря(авIIого реестру юридичпих осiб, фiзичншх осiб - пiдприсмцiв та громадських
фОРМУВань та до .Щержавпого реестру фiпансових установ вiдповiдно до вимог, устаповлених

законодавством
Товариство не мае вiдокремлених пiдроздiлiв.

- Щодо внутрiшнього коптролю та вtlугрiшнього аудиту

Вiдповiдно до вимог cTaTTi l5-1 Закону УкраiЪи Про фiнансовi послуги та державне реryлювання
ринкiв фiнансових посJryг рiшенням Наглядовоi рали Товариства вiд l7.09.20l2poKy (Протокол вiд 17
Вересня 2012 року) створено Вiддiл внутрiшнього аудиту (коrrгролю) керiвником якого е Начальник
вiддiлу внугрiшнього аудиту (коrrгролю), який виконуе обов'язки аудитора.
АУЛrгОр, керуеться Положенням про проведення внугрiшнього ауд}rry (контролю), затвердженим
рiшенням НаглядовоТради ви 17.09.2012 року.
Обов'язки аудкгора:
l) нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
2) контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових акгiв органiв, якi здiйснюють державне
реryлювання ринкiв фiнансових посJIуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
3) перевiрка результатiв поточноТ фiнансовоТ дiяльностi Товариства;
4) аналiз iнформаuiТ про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки
перевищення повновчDкень посадовими особами Товариства.
Протягом 2019 року в Товариства функцiонував Вiддiл внутрiшнього аудрrry (коrгролю), який мае у
СВОему скгrадi l аулrгора. Проведено rшановиЙ внугрiшнiЙ аудит. За результатами скJIадено звiт з
РеКОМеНДацiями, якi були впровадженi керiвниrцвом Товариства у вiдповiдностi з встановленими
термiнами.
Начапьником вiддiлу вrцrгрiшнього аудиту (контролю) у 2019 рочi була: Костенко Олена
Олександрiвна з 03.08.2015 року по дату складання висновку.

Промислова Аудиторсьна Спiлна

-

Щодо облiковоi та ре€струючоi спстеми (програмrrе забезпечення та спецiальне техrriчне
яКi передбачають ведення облiку операцiй з падання фiнансових послуг споживачам
та поданпя звiтностi до Нацкомфiнпослуг
Товариство використовус облiкову та рееструючу систему (Програмне забезпечення 1-С
пiдприемство та спецiальне технiчне обладнання), що забезпечуе ведення облiку операцiй з надання
ОбЛаДПаННЯ),

страхових посJryг споживачам та подання звiтностi ло Нацкомфiнпослуг.
ПiДГОтОвка звiтностi до Нацкомфiнпослryг здiйснюеться в онлайн режимi та подасться через
ПРОгРамниЙ продукт <<Комплексна iнформацiйна система Нацкомфiнпослуг> (далi - KIC), розмiщеному
на головнiй веб-сторiнцi НацкомфiнпосJIуг. (http://www.kis.nfp. gov.ua).
- Щодо готiвковшх розрахункiв

Товариотво не здiйснюе готiвковi розрахунки. Офiс Товариства забезпечений цiлодобовою

охороною.

- ЩОДО Зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi пеобхhних засобiв безпекlл
(Зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо вiдповiдну
охорону)
ТОвариство забезпечуе зберiгання документiв та мае в наявностi необхiднi засоби безпеки (зокрема
сейфи, охоронну сигналiзацiю таlабо вiдповiдну охорону).
- Щодо розкриття iнформацii щодо порядку формування стацrтного капiталу (iсторiя

походженпя коштiв)

Згiдно зi Статугом ЗАТ "Страхова компанiя "IН,ЩУСТРIАЛЬНА" у реда*цiТ, що була затверджена
зборами засновникiв (протокол Ns 1 вiд 29.06.2004) та зареестрована 19.07.2004 державним
реестратором у Святошинськiй районнiй у м. Киевi державнiй алмiнiстрацii Поддrбняк Ю.М. за
нОмером запису l 072 I02 0000 000039, Статутний фопд Товариства було визначено в cyMi 7 500 000,00
гривень та розподiлено на 75 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю l00,00 гривень кожна.
Статутний фонд ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" в cyMi 7 500 000,00 гривень
сформовано в повному обсязi за рахунок викпючно грошових BHecKiB засновникiв в наступному

засновник

ЗАТ,,Холдiнгова компанiя
,,ТЕКО-ДНIПРОI\{ЕТИЗ"
ВАТ,,Щеrrгр.шьне
конструкгорське бюро,ЩIхуна"
ТОВ "Iнвестицiйно-Фiнансова
Група,,ТАС", яке е
правонаступником ТОВ "Перша
Мiжнаролна Фiнансова

Всього

Вклади
грн.

Щокументи, що

7 425 000,00

виписка банку за

пiдтверджують
внесок

l

37 500,00

кiлькiсть

акцiй,
цалежна
акчiонеру,
штYк
,l4250

5.07.2004

виписка банку за

Частка у
Статутному
капiталi.7о

99,0
з,7 5

0,5

16.07.2004

з7 500,00

КоDпооашiя"
7 500 000,00

виписка банку за
l5.07.2004

х

з75
0,5

75 000

100

.Щержавною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.10.2004 р. видано ЗАТ "Страхова
компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" свiдоцгво про реестрацiю вигryску 75 000 простих iменних акцiй на суму
7 500 000,00 гр".за рееирацiйним номером Ns595/l/04.
Позачерговими Зага-гlьними зборами акцiонерiв ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА"
(протокол Nsб вiд 06.06.2007) було прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статугного капiтагry
(фонду) на lЗ 500 000,00 (тринадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень та визначення його у розмiрi
2l 000 000,00 (двадцять один мiльйон) гривень цшяхом збiльшення номiнальноТ BapTocTi акцiй з l00,00
гривень до 280,00 (двiстi вiсiмдесят) гривень за рахунок реiнвестицiТ дивiдендiв за 2006 piK, нарахованих
акцiонерам Товариства, та розподй статутного капiтагry на 75 000 (сiмлесят п'ять тисяч) простих
iменних акцiй номiнzlльною вартiстю 280 (двiстi вiсiмдесят) гривень кожна.

Промислова Аудитороьна Спiлна

Стаryт ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА"

у

редакцiТ, затвердженiй рiшенням
Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Страхова компанiя "[НЩУСТРIАЛЬНА" (протокол ЛЪб
вiд 0б.06.2007) заресст]ровано |2.07,2007 року державним ресстратором у Святошинськiй районнiй у м.
Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ Бiльською Ольгою Федорiвною за номером запису 1 072l0500040000З9.
.Щержавною комiсiсlю з цiнних паперiв та фондового ринку 22,08.2007 р. видано ЗАТ "Страхова
КОМПаНiя "IНДУСТРIАЛЬНА" свiдоцтво про реестрацiю випуску 75 000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 280 (двiстi вiсiмдесят) гривень кожна на загirльну суму 2l 000000,00 грн. за
ресстрацiйним Hoмepoпl Ng 358/1/07 iз зазначенням про втрату чинностi Свiдоцтва Ng595/1/04.
З урахуванням зiвначеного Стаryтний капiтал ЗАТ "Страхова компанiя "IН.ЩУСТРIАЛЬНА" склав
21.000.000,00 гривень iбув сформований вiдповiдно до вимог Законiв УкраТни,,Про господарськi
та ,,l lpo страхування" у такому поряlIк
Акцiонери
Заг,альна сума грошових вкладiв,
КiльЧастка у
!,одатковий
вклад за
рахунок

реiнвестицii
дивiдендiв,
тис. грн.

Громадянин Украiни
Гiгiпко Сергiй Леонiдо.вич

lз

ВАТ ,,I_{ентральне
(онструкторське бюро
.III;уцз"
ГОВ "IнвестицiйноDiHaHcoBa Група..ТАС"

всъого

365,0

тис. грц.

всьOго, у

тому,числi
20 790,00

KicTb

грошовl

кошти, iз
яких
,7

акцiй,

]еlнвестllцlя
дивlдендlв

lз

425,0с

статутному
фондi,

шryк

365,0

Vо

74 250

99,0

67,5

]t05,00

з,7,5

67,5

з75

0,5

67,5

l05,00

3,7,5

67,5

375

0,5

21 000.0

7 500,0

75 000

100,0

13 500,0

13 500,0

Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "Страхова компанiя "IН!УСТРIАЛЬНА" (протокол NЪ 11 вiд
26.04.2010 р.) прийняJти, у тому числi рiшення про змiну найменування Товариства на Приватне
акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" без змiни розмiру та порядку
формування статутногс, капiталу.

Стаryт ПрАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА"

у

новiй редакцiТ було

заре€стровано

07.05.2010 держаним реестратором у Святоши,нськiй районнiй у м. Киевi державнiй адмiнiстраrriТ
Дарчук Iнною Михайлiвною за номером запису l 072 105 0009 0000З9.

Вiдповiдно до Ресlстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ
кIН.ЩУСТРIАЛЬНА), виданим депозитарiем ПА'll кНацiональний депозитарiй УкраТни> (вих. NЬ 5498 вiд
05,02,2020 р.), акuiТ Тrэвариства станом на З1.12.20|9 р. розподiленi мiж наступними акцiонерами у
Код €ДРПОУ
чи IПН

Акчiонери

-ромадянин УкраТни
Гiгiпко Сергiй Леонiдови,.l
Г.А.С. OBEPCIAC IHBEC)TMEHTC ЛIМIТЕЩ, Кiпр

г.А.с. пропЕртl лIмIтЕд

zl

llЕ 2з949з
tIE з9252l

х

всього

9580327 l

кiлькiсть

BapTicTb

акЦiЙl

акцit"t за

штук

номiналом,
тис. грн.

Частка у

статутному

капiталi,

20 -l90

74

2l

75

),1

189

5,15

).9

2l

000

250

75 000

7о

)9,0

00,0

Таким чином, станом Ha3|.|2.2019 р. розмiр сIuIаченого (сформованого) статугного фондr (капiталу)
ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА"
cyMi 21 000 тис. грн.
повному обсязi вiдповiдае розмiру,
визначеному Статугом ПрАТ *СК "IНДУСТРIАJЪНА", у редакцii, яка була затверджена рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ uCK "[НДУСТРIАJЪFIА" (Протокол ЛЬ 25 вiд l8 квiтня 2019 року) та
зареестрована приватним HoTapiycoM КиiЪського мiського нотарi,шьного окруry Го;ryбничою О.В.
03.05.20l9 р., реестрацiйний номер l0721050024000039.
Зареестрований i повнiстто сплачений статугний капiта.п Товариства на З1.12.2019 року за курсом
НБУ на З|.|22019 р. вiдповiдае795 тис. свро i скпадаеться з 75000 простих акцiй номiн.шьною вартiстю
280,0 грн. за акцiю.
Yci акцii мrlють piBHi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiтаlry.

у

у

- Щодо розкрпття д2керела походженЕя скпадових частиЕ вJIасного капiталу ( капiтал у

дооцiнках, внески до додаткового капiталу)

Промислrова Аудиторсьна Спiлна

Сума

Складова частцна власного
капiталу

Зареестрований капiтtt
Резервний капiтал

станом

на

31.12.2019п. тпс. гDн.
21 000
5810

гl

Щжерело формуваншя

внески акцiонерiв

Вiдрахування
прибутку

Нерозподiлений

прибуток

iз

нерозподiленого

40593

Накопичений результат господарськоТ
дiяльностi
Формування скJIадових частин власного капiталу, а саме: заресстрований капiтал 2l 000 тис. грн,,
РеЗеРВНИЙ капiтал 5810 тис. грн. та нерозподiленого прибутку 40593 тис. грн. вiдповiдас вимогам
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та rэблiковоТ полiтики Товариства.
(збиток)

-

ЩОДО РОзкриття iнформачiТ з урахуваIlням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
Звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливоТ BapTocTi дктивiв фiнансових компанiй
ТОвариством в роз,цiлах Фiнансовi iнструмt:нти, Грошовi кошти та Тх еквiв€L.Iенти, .Щебiторська
ЗабОРГОванiсть Примiтсlк до фiнансовоТ звiтностi розкрита iнформацiя щодо методiв оцiнки справедливоТ
BaPTocTi ВiдпОвiдно до вимог МСФЗ 13 Оцiнка справедливоТ BapTocTi, а саме: Товариство визнас, що
фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю з€ulежно
вiд ix класифiкачiТ.

- ЩОдо вhповiдноетi полiтики перестрахуванIIя, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування
ЛИШе З Тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiЙснення яких отримана
лiцензiя, та укладення договорiв перест]рахування iз страховиками (перестраховиками)
НеРеЗидентами у вiд,повiдностi до Порядк1, та вимог щодо здiЙснення перестрахування у
СтРаховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 04.02.2004 J\ъ 124

ПОлiтика перестрахування Товариства вiдповiдае встановленим законодавчим вимогам, в т.ч.
приЙняття страховикоп,t ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного страхування, на

здiйснення яких BiH отрlцц4дз лiцензiю.

- Щодо здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених
законодавством порядкiв i правил проведення обовlязкового страхування
В 2019 роцi Товариство не здiйснювало обов'яtзкових видiв страхування.
- Щодо ведення пс:рсонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування життя

(у

випадку наявностi у страховика лiцензii ца ст[Dахування життя)
Товариство не мае лiцензiТ на страхування )киття i, вiдповiдно, не укJIада€ договори страхування

життя.

- Щодо належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених
Збиткiв (лля cTpaxoв]llкa, який здiйсню€ види страхування iншi, нiж страхування життя) або
резерву належннх виплат страхових сум (лля с|траховика, який здiйснюе страхування життя)
Товариство веде о(5лiк та здiйснюс формувlання резерву заявлених, .ule не виплачених збиткiв.
Протягом 2019 року Товариство не формувало резерв заявлених, zlпe не виплачених збиткiв.

Розкриття iнформачiТ про Товариство та щOдо змiсту статей балансу
OcHoBHi

т *ск

СТРIАЛЬНА

Найменування суб' екта перевiрки

Код еДРПОУ
дата державноi реестрацiТ
серiя та Ns свiдоцгва про державну реестрачiю

Nэ запису про замiну свiдоцгва

у

зв'язку iз

iною найменуванrrя
,Щата замiни свiдоцтва про державну реестрачiю

,,

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,СТРАХОВА
КОМПАНШ "IНДУСТРIАЛЬНА" - попередне
найменування Закрите акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "IНДУсТРIАЛЬНА"
32920з54
l9.07.2004 р.

A0l

}lb

25l9з8

l 072 l05

0009 000039

07.05.2010 р.

Промислс]ва Аудитсэрсьна Спiлна

в

Святошинськiй
,Щержавний ре€стратор ,Щарчук I.M.
районнiй у м, Киевi державнiй адмiнiсmацiТ
0З062, м. Киiв, проспект Перемоги, 65
03l50, м. КиТв, вул. Велика Василькiвська, буд 72

Орган, який видав свiдоцтво
мiсцезнаходження Товариства
мiсце надання посJryг Товариством
Телефон, факс

(044) 593-73_1з
(044) 593 -73-20, info@industrials.com.ua

Поточний рахунок у гривrulх
Назва банку

UА25зз9500000002650з 00004900
Ат "тАскомБАнк"

мФо

l

зз9500

OcHoBHi види дiяльностi

65,12 - Iншi види страхування, KpiM страхування життя,

квЕд-20l0

6 5

.20

- Перестрахування,

- Iнша допомiжна дiяльнiсть
пенсiйного забезпечення

66,29

у сферi страхування та

Кiлькiсть акцiонерiв

J

лiцензiя ,Щепозитарiю

Публiчне акцiонерне товариство кНацiональний
депозитарiй УкраiЪи>, 04l07, м. КиiЪ, вул. Трипiлiна, 7Г,
т. (0аа) 591-04-04

Наitменування, мiсцезнаходження, телефон,

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "TI-IHBECT",
0l032, м. КиiЪ, вул. Сшлона Петлюри,30, т. (044) 584-38-28

Депозrгарна установа
кiлькiсть працюючих
Щоговiр оренди

1з

Ns 70l17 вiд 30 .l2.20lбр. ушlадений з IIАТ ,,КАМЕТ" до
З1.12,2017р.

.N!

70ll8 вiд 29 .l2.20l7p. ушlадений з ПАТ ,ДАМЕТ"

31.12.2018p.

до

}l! 70l19 вiд 28 .12.20l8p. уlоtадений з ПАТ ,,КАМЕТ" до
28.12.20l9p.
та Ns 74 вiд 30.11.20l5p., уluадений з ПП ,,СIТIТРЕнД-

крок,

74 вiд 01.11.20l8p., укладений з ПП ,,СIТIТРЕНД-КРОК"
до 01.11.2019p.
Ns 5 вiд 01.01.2020p., уктlадений з ПП,,СIТIТРЕнД-кРок"
до 01.01.2021o.
Немае
J{b

наявнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Остання публiкацiя iнфс,рмацiТ про дiяльнiсть.
Дата проведення ocTaHHix зборiв акцiонерiв
,Щата та TepMiH сплати длtвiдендiв
Вiдповiда.тrьнi особи
шьнiсть

за фiнансово-господарську

.на власному сайтi

l8 квiтня 20l9 року (Протокол

}lЪ

25)

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про акцiонернi товариства"
та Стаryту товаDиства
Голова Правлiння: Кравцова С.Б. з l9.07.2004p. (протокол
зборiв засновникiв вiл 29.06.2004р. та наказ Nsl вiд
l9.07.2004p.) по лаry надання аудиторського висновку.
Головний бухгаптер: Мельник М.М. з 22.03,2013р. (наказ М
ll-K вiд 22.0З.2013р,) по лаry надання аудиторського
висновку.

ПрАТ *СТРАХОВА KOMIIAHUI "IНДУСТРIАJЪНА" зареестовано як фiнансову

установу
вiдповiдно до Розпоряддення ,,Щержавноi KoMiciT з реryлювання ринкiв фiнансовlтх послуг Украiни вiд
21.08.2004 Nр|224 (Свiдоцгво про реестрацiю фiнансовоТ установи cepiT СТ Ns32l вiд 21.08.2004,
реестрацiйнийномер 1ll0ll17,датавидачiСвiдоцгва 12.07.20|0р.узв'язкуiзперейменуванням).
CTpaxoBi та перестр.лхувальнi операцiТ за перiод, що перевiрявся, здiйснювалися ПрАТ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА" на пiдставi лiцtэнзiй на здiйснення страховоi дiяльн ocTl:
Вид cTpaxoBoi дiяльностi
лъ лiцензiт та дата видачi
.Ц,ержавний

ган, шо

впдав

lензirо

У формi добровiльного:

Серiя АВ N9546537 вiд 09.07.10.
Строк дiТ з 02. l 0.2007- безстроково

У формi добровiльного:

Серiя АВ Ns546536 вiд 09.07.10,
Строк дiТ з 02.10.2007- безстроково

.Щержфiнпослуг

Серiя АВ ЛЬ546535 вiд 09.07.10.
Строк дiТ з 02.10.2007- безстроково

,Щержфiнпослуг

стахування ваrrгажiв та багажу (ваrrтажобагажу)
стахування вiд вогневю< ризикiв та ризикiв
стrо<iйню<

явищ

У формi добровiльного:

страхування крелитiв (у Tor"ry числi вiдповiдальностi
позиttatльника за непогашення кредrry)

Промислова АудL4торсьна Спiлна

.Щержфiнпослуг

У формi добровiльного:

Серiя АВ Jф5465З4 вiд 09.07.10.
Строк дii з 02.10.2007- безстроково

.Щержфiнпослуг

у

Серiя АВ }lЪ546532 вiд 09.07.10.
Строк дiТ з 02.10.2007- безстроково

.Щержфiнпослуг

страхування фiнансових ризикiв
формi добровiльного:
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(KpiM цивiльноТ вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорry, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
водного транспорry (вк-rrючаюч и вiдповiдапьнiсть
перевiзника))

у

Серiя

формi добровiльного:

страхування майна (KpiM залiзничного1 н€lземного,

повiтряного, водного транспорry

АВ

.Пlir546533

вiд

09.07.10.

Строк дii з 02.10.2007- безстроково

(морськог<l

,Щержфiнпослуг

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорry),
вантажiв та багажу (вантажобагажч)

Концепryальною основою повного комплекту фiнансовоТ звiтностi за piк, що закiнчився 31.12,20l9p.,
Товариства е Мiжнаролнi стандарти фiнансовоi звiтностi (далi - МСФЗ).

розкриття IнФормАцIi щодо АктивIв товАриствА

Грошовi коштп та ik еквiвалентп
,дня zv|9
Грошовil кошти та ix
lx еквlвсlJIенти
eKBi
станом на 3l грудня
2019 року вкJIючають:

тис. грн.
Bcbozo: zpotuoBi колаmu mа Lr еквiвutенmu;
Нозва ф iHaHcoBot чсmано вu
Поточнi рахунки у банках, т.ч.

На 31.12.20l9 р.

l5585

Рейmuнz

Сл,ма

8820

ПАТ кУкрексiмбанк:)
АТ (ТАСкоМБАНк)

l0з

АА(ukr)

uaAAA

8,71,|

,Щепозитнi рахунки у банках, т.ч.

6165

Ат "унIвЕрсАл БАнк:"

бl05

ПАТ "Укргазбанк"
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОtЦАДНИЙ БАНК

uaAA+
uaAA+

330
330

укрАiни"

uaAA

Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiц що входить до звiтностi загального призначення та до

звiтних даних страховика скJIадено прямим методом.
,Щебiторська заборговапiсть

HicTb станом на
Заборгованiсть,
за продукцiю, товари, роботи, послуги
за виданими авансами
цЕ\Jl rU

3

1

,12.201 9 року вкJIюча€:

тис, грн.
,748
8,7

з бюджетом

2504

за розрахунками iз нарахованих доходiв

442

IнвестицiТ, наявнi для продажу
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за справедливою вартiстю, станом на
31.12.20l9 Dоку пDедстztвленi v звiтi по фiнансовий
<Iншi rbiHaHcoBi
iнвестицiТ>:
фiнансовий стан ч
у оозлiлi
роздiлi <IHllli
фiнансовi iнвестиlIiТ>:
Вид iнвестицii
Найменування eMiTeHTa
Кiлькiсть I_{IV розмiр
BapTicTb ilвестицiй,
частки ,

вiдображена у Бшансi

шт,lО/о

тис. грн.
внески до СФ

ТоВ кТА>
ТоВ (УЛФ-ФIНАНС)

24,5Уо

41727

акцll

АТ кСГ кТАС> (приватне)

l

l5

ВСЬоГо:

х

4l747

внески до СФ

0,1oA

5

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii у виглядi }"racTi в ТоВ (УЛФ-ФIндНС> вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi за вартiстю, визначеною за методом участi в капiта.гli.

Промислова АудиторGьна Спiлна

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ

у

виглядi облiгацiй

ТоВ кФК ,,цФр,' на суму 7337 тис.

вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за амортизованою вартiстю.
Частки
)естраховикlв
KlB у страхових
Частка перестраховикiв у сформованих страхових резервах
станом на 31.12.2019р.
Частка перестраховикЛ в резервах незароблених премiй
Частка перестраховик:iв в резервах збиткiв

тис. грн.
J
0

Всього
Осшовпi засоби i нематерiальrri аrсгиви
OcHoBHi засоби на

3

2019
Булiвлi,

1

:поруди,
гис. грн.

3

Офiсне
бладlнання,
iнст;эументи
а iHrшi

Первiсна

BapTicTb

грн.

таким чином:
Автотранспорт,
тис. грн.

Нематерiальнi
активи,
тис. грн.

оЗ

Разом,
тис" грн.

тис. грн.
на

01.01.20l9p.
Надходження/полiпшення
дооцiнка
ВибуттЕ
Накопичений знос на Зl.|2.2019
BapTicTb, вiдображена в Балансi
Ha31.12.2019p.

l

l88

665

2250

99

4202

226

226

\|2

112
l

070

82l

159

2|09

29

29

JJJ 6

918

99

розкриття IнФормАцIi щодо зоБов,язлнъ
зобов'язапня
СТаНОМ

наЗl.|2.20l9 р. Товариство мае

зобов'язань з оренди.
поточнil зобов'язаl
язання Tr

ll3

тис. грн. iнших довгострокових зобов'язань у виглядi
lза

та включають:

тис. гDн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за
Товари, роботи, посл]/ги
Розрахунками з бюдж:етом
Iншi поточнi зобов'язання

52
2

l

поточнi забезпечення
иття l
зобов'язань
Технiчнi резерви, сформованi станом на 31.li|.2019 р.

827

xoBl

Резерви незароблених премiй
Резерв заявлених, аJIе не виплачених збиткiв

Всього:

е

тис. грн.
1042
0

l042

розрахунковою оцiнкою страховкх зобов'язань Товариства на
З1.12.20|9 Р. У вцповiдностi з вимогами 3акону УкраiЪи <Про страхування)), Методикою формування
cЩaxoBl,{x РеЗеРвiв iЗ видiв страхування, iнших нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням
,ЩержавноТ KoMicii з реryлювання ринкiв фiнансових посJtуг Украiни вiд 17.12.2004p. Nэ3104 зi змiнами
Та ДОПОВНеННями, та облiковою полiтикою товариства. Розрахунок резервiв незароблених премiй та
ЧаСТКИ ПеРеСтРахОвикiв у резервaIх незароблених премiЙ здiЙсrповався за методом l/4 за BciMa видами
страхування з використанням 80оlо загальнот суми надходдень страхових премiй. Резерв заявлених, tше
Не ВРеryЛьОваних виIIлац розраховуеться Товариством виходячи з отриманих вимог щодо виплат за
СТР:IХОвими виIIлатами, що надiйшли на звiтну лаry вiд страхув:шьникiв (пересцахувальникiв). Резерв
ЗtUIВJIеНих, але не вреryльованих виIIлат, протягом 20l9 року Товариством не нараховувався.
Тесryвання адекватностi страхових зобов'язань Товариства станом Ha3l.|2.20l9 р. проведено ТОВ
<Iнстlтгут ризику), акryарiй IBaHbKo Юрiй Олександрович (Свiдоцтво НКРРФПУ Ns 01_017 вiд
08.10.20l5 Року), за результатами якого пiдтверджено адекватнiсть страхових резервiв, сформованих на
31.12.20l9 року.
СфОРМОВаНi cTpaxoBi резерви

Промислова Аудд/,rторсьна Спiлна

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIi ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
Станом на З1.12.2019

власниий капiтал
капlтilп Т,

мас

п

тис. гDн.

Статутний капiтqл

2l000

Резервний капilqл

5810
4059з
67403

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Всього власного капiт,алу

Статутний капiтал
Вiдповiдно до Реестру власникiв iменних. цiнних паперiв ПрАт кСТРАХоВА компАнIя
кIН.ЩУСТрIАлъНА), Е}иданим депозитарiем ПАI кНацiональний депозитарiй УкраТни> (вих ]ф5498 вiд
05.02.2020Р.), акцiТ Тсlвариства станоМ на 31.12.20l9p. розподiленi мiж насryпними акцiонерами
у
Акчiонери

Код €ДРПОУ

lромадянин УкраТни
гiгiпко Сергiй Леонiдович

u 1

ЦА.С. OBEPCIAC IHBE(]TMEHTC ЛIМIТЕД, Кiпр

г.А.с. пропЕртI лIмIтЕд

всього

9580з27 l

JЕ2з949з

|]Е 392521

х

кiлькiсть

BapTicTb

чи IПН

акцiй, штук

акцiй за

номiналом,
тис. грн.

Частка у

статутному

капiталi,

20 790

74

2|

75

l89

575

],9

75 000

l00,0

2l

000

250

7о

)9,0
1

Таким чином, станом наЗl.|2.2019 р. розмiр сплаченого (сформованого) стаryтного
фонлу (капiтЙу)
ПрАТ
"IнДустрIАJЪнА"
cyMi 21 000 тис. грн.
повному обсязi вiдповiдае розмiру,
визначеноМу СтаryтоМ ПрДТ "ск "IндУстрL{льttА'', У редакцiТ, яка була затверджена
рiшенням
ЗагальниХ зборiВ акцiонерiв ПрАТ "ск "IндУсl,рIАльНА" (Протокол ]Ф 25 вiд 18 квiтня 2019
року) та
зареестрована приватним HoTapiycoM КиТвського мiського нотарi€lJIьного округу Голубничою О.В.
0З.05.20l9 р,, ресстрацiйний номер 1072 l050024С|000З9.
зареестрований i повнiстю сшlачений статутний капiтал Товариства на З1.12.2019 року за курсом
НБУ на з1.122019 р. вiдповiдае 795 тис. евро i скпадаеться з 75000 простих акцiй номiнаJIьною uuрri"rю
280,0 грн. за акцiю.
Yci акцiТ маютЬ piBHi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.

"ск

у

у

Резервппй капiтал

ТовариствО мае правО формуватИ резервний капiтал у розмiрi не менше нiж l5% стацлного капiтаlry.
резервний капiтал формуеться шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибрку Товариства або за
рахуноК нерозподiЛеногО прибугку. .Що досягнення встанОвленогО розмiрУ резервногО капiтаiry розмiр
щорiчнlтХ вiдрахуваНь не може буги менШим нiЖ 5о% чистогО прибугкУ Товариства за piK.
РезервниЙ капiта-П станоМ на 3l грулня 2019 року i рух резервного капiтаrry за 2019 piK представленi
м чином:
На 31.12.2018р.
Змiни протягом року
На 31.12.20l9p.
Резервний капiтал тис. грн.

5

810.0

5810,0

Нерозподiлений пр;ибуток
СТаНОм Ha31.12.2019 р. Товариство мае нерозподiлений прибугок у
розмiрi 40593 тис. грн.
Розкрпття iнформацii про фiнансовi результатп за 2019 piK
Розкриття iнформацii щодо доходiв

охо,

iB за 2019

виручка) вiд реалiзацiТ продукцii (това

ПремiТ вiд надання послryг iз

в т.ч.

iнших. нiж страхування життя. в т.ч.

нlупе

Змiна
змiна частки

lи, BrUIoBa сума

змrнп lнших

Iншi

премlи

Hl
вlд

в капlталl

Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи, в.т.ч.:

Промислова Аудиторсьна Спiлна

доходи вiд реадjзацiТ rнеоборотних активiв
дохiд вiд реалiзаuiТ фiнансових iнвестицiй
Зага.llьна сума дохоltiв за 2019 piK становить 43 199 тис. грн.
Розкрпття iнформацii щодо витрат

витрАти

l02
5875

20]l9

Т,

Собiвартiсть реаJIiзованоi продукцii
Чистi понесенi збптки за страховими впплат:лми
Алмiнiстративнi вптрати, в т.ч.:
Витрати на оплаry працi
Вiдрахування на соцizt-гlьнi заходи
Амортизацiя

Витрати на збут
Iпшi операцiйнi витрати
Фiнансовi витрати
Iпшi витрати, в т.ч.:

тис. гDн.

l\26l

19

43

Балансова BapTicTb реалiзованих фiнансових iнвестицiй
Загальна сума витрат, понесених в 2019 роцi, становить 15 370 тис. грн
з
на
м 20l9

4047
29,75

Податок на прибуток:

тис. грн.

вiд страховоТ дiяльностi

62
62

Чистий прибуток (збиток) за 2019 piK

тис. гDн.
2,7161

Згiдно з рiшення загrцьних зборiв акцiонерiв (протокол J\Ъ 25 вiд 18.04.2019 р.) частину прибутку
2018 року у розмiрi 120t8 тис. грн. у формi дивiдендiв було виплачено акцiонерам.
Загальна сума нерозподiленого прибутку на З]t.12.20l9 року скJIада€ 40593 тис. грн.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМЛЦIi В ЗВIТI IIРО РУХ ГРОШОВLD( КОШТIВ.
Звiт пр рух грошовID( коцrгiв ПрАТ (СК (IНДУСТРIАIЪНА) скпадено згiдно вимог МСФО.
IНфОРмацiя про грошовi псrюки Томрисгва нада€ користувачаIчI фiнансовlас звiтiв змоry оцiнlтги
СПРМОХСriСгь генерувати грошовi кошти та ix еквiва-гlенти, а також оцiнити потреби суб'скта
господарюванЕя у використаннi цlтх грошових потокiв.
У ЗВiТi ПРО Рух грошовID( коштiв - грошовi кошти

i ix еквiваllенти вкJIючають отриманi cTpaxoBi
Звiт про рух грошових коштiв скJIада€ться прямим
МеТОДОМ, якиЙ розкривае iнформацiю про ocHoBHi lспаси вatлових надходжень грошових коштiв чи
ваJIових B}ITpaT грошовж коштiв.
ТОВаРИСтвО не мае залишкiв грошових коштiв, якi угримуються i е недосryпними дJIя використання,
Та НеВИкОристаних запозиченкх коштiв, що € наявними дIя майбугньоТ операцiйноТ дiяльностi i для
ПОГаШеННЯ ЗОбОв'язань iнвестицiЙного характеру, до яких iснують буль-якi обмеження щодо
ВИКОРистання. Запишок грошових коштiв станом Ha31.12.20l9 porcy на рахунках у банках склада€ 15585
ПЛаТеЖi, ВiдСОтки за розмiщення депозитiв, iнше.

тис. грн.

РОЗкРиття IнФормАцIi в звIтI IIро вJIАсIIиI1 кАIптАл (змIни у влАсному

кАIпт.{III)

ПРОТягом 2019 року вцбулись змiни

капiтаrry, а саме:

у

власному капiталi, що призвели до збiльшення власного

ВласниЙ капiтал у 2019 роui збiльшено на 26559 тис. грн. у порiвняннi з 20 l 8 р та складае 67 403 тис.

грн. а саме:

зБUьrrIЕНО:

Нерозподiлений прибугок на 26559 тис. грн. в результатi отриманого прибугку за 20l9 piK у розмiрi
27767 тис. грн. та виIuIати дивiдендiв у розмiрi 1208 тис. грн.
ВласниЙ капiтал на кiнець звiтного перiолу сIшадае 6740З тис. грн. та перевищуе на 46403 тис. грн.
зареестрований стацrгний капiтал, який ск.падае 21 000 тис. грн.

ПромислоЕа АудL4торсьна Спiлна

Аналiз фiнансовог0 стану Товариства
на пiдставi даних фiнансових звiтiв проведено розрахунок окремих показникiв фiнансового стану та
BapTocTi чистих активiI} ПрАТ кСК кIНЩУСТРIАЛЬНА).
показники фiнансtlвого стан
Показник

Фl

Коефiuiснт лiквiдностi

(pll60+pl165)

Фl

|p1695-pl665-p1660)

коефiчiент абсолютнот

лiквiдностi

Ф1 р1165 / Ф1 р1695

Коефiцiснт покриття

Фl

(pll95-p1l70)

/

Фl

ipl695-pl665-p1660)

Коефiцiент загальноТ лiквiдностi
Коефiцiент фiнансовоТ ст,iйкостi
(rrлатоспроможностi, aBTrcHoMii)

ВИХОДячи

/

Фl

ip

(pl l95-pl

l70) l Фl

l595-p 1520-р l525

эl695-рl665-рl660)

Фl pl495 / Фl pl300

+

значення

зI.12.20l9

31.12.20l8

''

1

Нормативнi

значення показнlIка

Формула розрахунку
3

4

5

\22,8

4l6,8

не менше
1.0 - 2.0

2з,1

17,,7

l55,7

485,6

l3,8

22,|

не менше
1.0 - 2.0

1,0

не менше
0,5

1,0

не менше
0.2 - 0.25

не менше
0.7 - 0.8

з вищевикJIаденого та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану,

МОЖеМО ЗРОбити

висновок, що станом на 31 грулrrя2019 року фiнансовий стан Товариства задовiльний.

РОЗРаХУНОк вартосlгi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюеться згiдно Методичних
цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення BapTocTi чистих
аКТИВiВ акцiонерних тс)вариств вiд 17.11.2004p. Nэ485 з метою визначення умов виконання положень
П.З СТ. l55 I_{ивiльного кодексу УкраТни <Стаryтний капiтал акцiонерного товариства).
Ста ном на Jз1.|2.2019
l . l Z.Z0 t 9 р. чистi актцви ПрАТ кСlК кIНЩУСТРIАЛЬНА> сюrадають
РеКОМеНДаЦiЙ ,ЩержавноТ KoMiciT з

1

|.2

l.з

1.4

Активи

muс. ZpH.

Необоротнi актив
Оборотнi активи
ycbozo акmuвiв

427з2
26708

69440

2.

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

2.1

довгостроковi зобов'язання та забезпечення
П<rточнi зобов'язання
Забезпечення наступних виплат i платежiв
Y<:bozo зобов'язань
ЧI4СТI дкТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.4)

2.2

2.з
2.4
J.
4.

4,|
4.2
5.

СlГАТУТНИй КАПIТАЛ,
неоплачений капiта,r
Ви,rучений капiтал
Вiдвернення (рядок 3

-

у ,mому чuслi:

рядок 4)

1

155

55
82,1

2037
6740з
21000

4640з

Таким чином, станом на 3|.12.2019 р. чистi активи ПрАТ кСК кIН[УСТРIАЛЪНА>> дорiвнюють
67403 тис. грн., що перевипryе розмiр статутного капiта.llу товариства на 46403 тис. грн., тобто

вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Розкрпття iнформачГi про зв'язанi сторонп
У вiдповiдностi з МСБО зв'язаними сторонами ввaDкаються:
пiдприемства, якi перебувають пiд контролем або суггевим впливом iнших осiб;
пiдприемства та фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над
ПiДПРИеМСтвОм або суггево вIuIивають на його дiяльнiсть, а також близькi родичi такоТ фiзичноТ особи,
ПРОТягОм 2019 року, пов'язаними сторонами КомпанiТ ввzDкаJIися Акцiонери КомпанiТ:
Тiгirпсо Сергiй Леонiдович
ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД

т.А.с. oBEPcIAc IHBECTMEHTс JпмIтЕд,

Промислова Аудиторсьна Спiлна

Наглядова Рада:

Тiгiпко С.Л.
Бiлоног о.В.
Король Н.Б.
Голова Правлiння:
Кравцова С.Б.
КомпанiТ та пiдприемства, що нiшежать до БанкiвськоI Групи:

ПУБЛЧнЕ дкIдоНЕРнЕ ТоВдРиСТВо (ТдСкоМБднк)

(вiдповiдаrrьна особа);

ПУБЛIЧНЕ AKI{OHEPHE ТОВАРИСТВ О кУНIВЕРСАЛ БАНЬ ;
IIРИВАТНЕ АКIЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КСТРАХОВА КОМIIАНIЯ КТАС>;
IIРИВАТНЕ АК[ЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО кСТРАХОВА КОМIIАНIЯ (IНДУСТРIАЛЬНА>;
IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (СТРАХОВА ГРУПА кТАС>;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIМЛЪНIСТЮ (ТАС-ФIНАНС КОНСАЛТИНГ> ;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ (ACCICTAC КОНСАЛТIНГ>;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)I(ЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ (ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ кТАС ЛIНК>;

ТОВАРИСТВО

ФIнАнсоВих

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIМJЪНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ кIЩНТР

PIr IrF-Iъ),
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ KI_PHTP ФIНАНСОВИХ РIШЕНЪ>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ кФIНАНСОВА КОМПАШЯ
(свропЕЙськА АгЕнщя з пOBEPHEHHII БоргIв>;
;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ <УЛФ-ФIНАНС>;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ KTI IHBECT>
Конгролер Банкiвськоi Групи

(ТАС)

- Тiгiпко Сергiй Леонiдович.

Протягом 2019 року управлiнському персонаJIу нараховув.uIася i виплачувалася заробiтна плата
ВiДПОвiдно до встановленоТ системи оIuIати прачi. КомпенсацiТ та iншi виIuIати керiвництву
пiдприемства, iншому управлiнському персонапу не здiйснювались.
Протягом 2019 року компанiя здiйснювала операцiТ з пов'язаними сторонами.
СТаНОМ на 31 грулня 2019 за.гlишки на поточних рахунках, KoTpi розмiщенi в банку, що е пов'язаною
стороною, становиJIи |4822 тисяч гривень.
ПРОтягом 2019 року Компанiя отримаJIа вiдсотковий дохiд за поточними рахунками вiд пов'язаноТ
сторони на суму 2 627 тулсяч гривень.
Станом на 3l грулня 2019 року дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами становить l 184
тисяч гривень.
СТаНОМ На 3l грулня 2019 року кредlтгорська заборгованiсть з пов'язаними сторонами становила 27
тисячi гривень.
ПРОТЯГОМ 2019 року Компанiя отримала посJIуг, що були наданi пов'язаними сторонами, на сумry 142
тисяч гривень.

Розкриття iнформацii щодо управлiння ризпками ПрдТ (ск <dIIДУсТРIдлънА)
Вiдповiдно до затвердл(ених Розпорядженням НацiональноТ KoMicii, що здiйснюс державне
реryлювання у сферi ринкiв фiнансових посJryг ЛЬ 295 вiд 04.02.2014 р. Вимог щодо органiзацii i
фУНКЦiОнування системи управлiння ризиками у страховика, рiшенням НаглядовоТ ради Товариства
(ПРОТОкОл вiд 30.04.20l4 р.) затверд2кено Стратегiю управлiння
ризиками Товариства.

ПРОтОколом НаглядовоТ ради Товариства вiд 30.04.2014 року бу" призначений працiвник,
вИповiдальний за оцiнку ризикiв в Товариствi, який здiйснюе:
- виявлення, визначення, оцiнку ризlлсiв;
- ЗбiР необхiдноТ iнформацii д.пя здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного контролю

за ризиками;
- контроль за порушенЕям догryстимих меж ризикiв;

- надання рекомендацiй Правлiнню Товариства, щодо вреryлювання
ризикiв;

-

НаДаННЯ ЗВiТiв Правлiнню Товариства, щодо проведеноТ роботи, а також щодо розмiру капiталу,
НеОбХiДнОго дIя покриття неочiкуваних збrгкiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками;
- проведення стрес-тестування;
- надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння

ризиками.

Промислоffi

Аудиторсьна

Спiлна

вiдповiдальний працiвник, що виконуе функцiт оцiнки ризикiв, iнтегруе процеси контролю та

управлiння елементами ризикiв за окремими одиницями та разом iз керiвництвом Товариства координуе
робоry по впроваДженнЮ заходiВ щодо змеНшенrш загаJIьного рiвня ризикiв, забезпечен"" доrрймання
прийнятих меж ризикiв, визначення необхiдного рiвню капiталу, в разi необхiдностi
- внесення змiн до
стратегiТ управлiння ризиками.
ВiдповiдаЛьний працiвник, щО виконуе функцii оцiнки ризикiв, взаемодiе з Головою Правлiння з

та

поточного стану оцiнки ризикiв, органiзацiт процесiв та процедур ризикiЗ передбачених стратегiею функцiЙ. Вiдповiдальний працiвник, що викону€
фУНКЦiТ оцiнки ризикiв, звiryе перед Головою Правлiння щодо оцiнки основних загроз порушеннJI
допустимих Mip ризику; оцiнки рiвня фiнансовоi стабiльностi та загального кiлькiсного обсяry
прийнятиХ ризикiв; надае Головi Правлiння своечаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти щодо
реалiзацiТ
пи:гань порядку

МеНеД2КМеНТУ, ВИХОДЯЧи

стратегiТ дiяльностi Товариства та управлiнlIJI значними
ризиками.

IНфОРМацiя про паявнiсть подiй пiс.ltя дати балансу, якi не знайшлп вiдображепня у фiнансовiй

мати су-I,тсвпй вплив на фiпансовий стан Товариства
проаналiзувшlи iнформацiю щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можугь мати суггсвий вгшlив на фiнансовий стан Товариства.
Фактiв таких подiй не встановлено.
В ТОЙ Же чаС заува;Iý/емо, що керуючись Мiжнародним стандартом ауд}rry 560 <Пода-гlьшi подii)>
аудLr:гор не несе вiдповiда.гlьностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно
фiнансових звiтiв пiсля
дати аудиТорськогО висновку. ПротягоМ перiоду, починаючИ з датИ наданнЯ звiry незаЛежних аулиторiв
ДО ДаТИ ОприJIюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi
моrý/ть вIIJIицли на фiнансовi звiти, несе управлiнський персон.rл.
ЗВiТНОСТi, проте можуть

ми

Суловi розглядш та рiшення
Станом наЗ1.12.2019 Товариство не мае судових розглядiв.

НеВИЗначенiсть щодо майбугнiх результатiв непередбачуваного судового процесу
реryляторних органiв вiдсугня.

rншi елементи
основн

Повне найменування юридичноТ

вiдповiдно до установчtтх документiв:

особи

факгичне мiсце розташування:

з

обмеженою

вiдповiдальнiстю

<Аудиторська фiрма <<Промислова Аудиторська
Спiлка>

Код за еЩРПОУ:

Мiсцезнаходження юрlлдичноi особи

Товариство

та

зз 1 00з97
iT

0407З, MicTo Киiв, проспект Степана Бандери, 23

Телефон (факс)

(044)50 l 03 13; mail@pasaudit.com.ua;

Адреса веб-сторiнки

www.pasaudit.com.ua

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до
фiр, та аудиторiв,

з464

Реестру аудиторськиtх

виданого Аудиторською палатою Украiни:

Свiдоцгво про вiдповiднiсть системи кон.гролю

якостi

Включено до роздiлiв Ресстру аудlтгорiв та
суб'ектiв аудиторськоI дiяльностi пiд

реестрачiйним номером 34б4

або дiй

}{Ъз4718 вlд 29.06.1'7

Роздiл СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКОI ДIЯЛЬНОСТI
роздiл суБ,екти Аудиторськоi дIяльностI,
ЯКI
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

оБов,язковиЙ Аудит

ЗВIТНОСТI
роздiл суБ,скти

ЯЮ

ФIнАнсовоi

Аудиторськоi дIяльностI,

МАЮТЬ

ПРАВО

оБов,язковиЙ Аудит

ПРОВОДИТИ

ФIнАнсовоi
звIтностI пIдприемств, що стдновлять

Промислова Аудиторсьна Спiлна

СУСПIЛЬНИЙ IHTEPEC

ПIБ керiвника

Голубець Сергiй Миколайович

Номер реестрацiТ в peecTpi аудиторiв

Ns 100707

Кiлькiсть сертифiкова,них прачi вникiв

9 аулиторiв
3 мають сертифiкат

OcHoBHi
_

п

до

на

АССА DipIFR

ння

дата та номер договору на проведення аудиry

0з,02.2020 Jф 005-А

- дата початку аудиту
- дата закiнчення проведення аудиту

0З,02.2020 р.
15.04.2020 р.

Мiсце проведення аудиry

03150, м. КиТв, вул. Велика Василькiвська,буl72

Партнером з аудиту, результатом якого с
цей Звiт незаJIежного аудитора, с

B.I. Кушнiр

Щиректор

ТоВ (dФ
(dIРоМисЛоВА,аrУЩIТоРсЬкА

.Щата

сПIЛк,4,>) С.М. Голубеч ь

складання Звiту., 15 квiтня 2020 року

"Чi,"й

Промислова АудиторсьнЕl Спiлна

