ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
за результатами проведення аудиту фінансової звітності та річних
звітних даних за 2017 рік Приватного акціонерного товариства
«Одеська регіональна страхова компанія»
станом на 31 грудня 2017 року
Власникам цінних паперів Приватного акціонерного
товариства "Одеська регіональна страхова компанія".
Національній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової
звітності Приватного акціонерного товариства
"Одеська регіональна страхова компанія". (далі- ПрАТ "Одеська регіональна страхова
компанія" код ЄДРПОУ 31277606, Одеська обл., м.Одеса, вул.Довженка, 6"А", 65058, за
період з 1 січня по 31 грудня 2017 р. включно, яка включає звіт про фінансовий стан на 31
грудня 2017 року, звіт про сукупний дохід; звіт про зміни в капіталі, звіт про рух грошових
коштів за рік, що минув на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад суттєвих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у розділі «Основа
для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, подає достовірно в усіх
суттєвих аспектах фінансові результати та рух грошових потоків ПрАТ "Одеська
регіональна страхова компанія" за рік, що минув на 31 грудня 2017 р., відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Фінансова звітність ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" за рік, що
закінчився 31 грудня 2017 року, затверджена для випуску 26 лютого 2018 року і підписана
Генеральним директором та головним бухгалтером ПрАТ "Одеська регіональна страхова
компанія".
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Основа для висловлення думки із застереженням
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
використання їх, як основи, для висловлення нашої думки.
Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві малась низка
юридичних осіб дебіторів та кредиторів, але за з деякими з них аудитору не було надано
актів узгодження розрахунків.
Аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня
2016 р. перевірена попередньою аудиторською фірмою та була модифікована (думка із
застереженням). Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період також
модифікована внаслідок можливого впливу вищенаведених питань.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

II. Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були б
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Таких питань, які свідчили б про викривлення в звітності, про недостатність доказів або
дозволяли б визначити зони ризиків ми не встановили, тому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на економічне середовище, в якому
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" здійснювало свою діяльність в 2017 році.
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їх
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і ці фактори
можуть негативно вплинути на фінансову діяльність ПрАТ "Одеська регіональна страхова
компанія" в подальшому.
Аудитор також звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності за рік,
який закінчився 31.12.2017 р. керівництво ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія"
розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені в дію
починаючи з 01.01.2017 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за
2017 рік.
Фінансовий стан ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія", та його фінансові
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до
вимогам МСФЗ та МСБО. Валюта балансу 72547 тис. грн. та фінансові результати звітного
року (чистий дохід від страхової діяльності 6779 тис. грн., чистий прибуток 1106 тис. грн.),
відображені в фінансовій звітності достовірно.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності
відповідно до Закону N 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) за таку систему
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності фінансової установи продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо
управлінський персонал або планує ліквідувати страхову компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Страхової компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки, вони вважаються суттєвими якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм впродовж всього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на
ці ризики та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Такі ознаки під час аудиту ПрАТ "Одеська
регіональна страхова компанія" не виявлені та не вбачаються.
Але ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
виявлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ПрАТ "Одеська регіональна
страхова компанія";
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість ПрАТ "Одеська
регіональна страхова компанія" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
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своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку.
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити ПрАТ "Одеська регіональна
страхова компанія" припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми
описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті,
оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його
корисність для інтересів громадськості.

III. Інформація щодо річних звітних даних
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (“МСА”) з
урахуванням вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг .
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з інформації, яка міститься в звіті, але не містить фінансової
звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не
поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості
щодо цієї фінансової звітності. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує
суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що
містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про це. Але проведений аудит не дає підстав для такого твердження.
Діяльність ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" здійснювалася
відповідно до приписів чинного законодавства, зокрема Законів України "Про акціонерні
товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI , "Про страхування" від 07.03.1996р. №85/96-ВР,
Порядку складання звітних даних страховиків ” від 03.02.2004 р. №39 (далі- Порядок №39)
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. за №517/9116 із змінами і
доповненнями, внесеними Розпорядженням комісії від 24.11.201 6р. №2924. Висновок
щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам, стосується усіх
складових відображення діяльності ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія", в
перевірених річних звітних даних за 2017 рік, визначених Порядком №39 зі змінами і
доповненнями.
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Пакет річних Звітних даних страхової компанії за 2017 р. включає:
- Загальну інформацію про страхову компанію за 2017 рік (додаток 1),
- Звітні дані про фінансовий стан страхової компанії за 2017 рік (додаток 2),
- Звітні дані про сукупний дохід страхової компанії за 2017 рік (додаток 3),
- Звітні дані про рух грошових коштів (за прямим методом) страхової компанії за 2017
рік (додаток 4),
- Звітні дані про власний капітал страхової компанії за 2017 рік (додаток 5),
- Звітні дані про доходи та витрати страхової компанії за 2017 рік (додаток 6),
- Звітні дані про страхову діяльність компанії за 2017 рік (додаток 7),
- Умови забезпечення платоспроможності страхової компанії за 2017 рік (додаток 8),
- Актуарний висновок щодо тесту оцінки адекватності страхових зобов’язань на
31.12.2017 р. (додаток 9).
За 2017 рік страхова компанія отримала доходи в сумі 8928 тис. грн., в т.ч.:
-

чисті зароблені страхові премії
6779 тис. грн.;
купонний дохід від ОВДП
1111 тис. грн.;
відсотки по залишкам на депозитних та поточних рахунках 955 тис. грн.;
інші доходи
83 тис.грн.
Узгодженість показників фінансової звітності, що підлягала аудиту, та іншої
інформації, що розкривається ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія"
разом з фінансовою звітністю і подається до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання ринків фінансових послуг України

Під час виконання завдання ми здійснили необхідні аудиторські процедури у
відповідності з вимогами МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”. В результаті
проведення таких аудиторських процедур нами не було встановлено розбіжностей між
показниками, що міститься у фінансовій звітності та показниками спеціальної звітності
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія", яка подається до НКРРФП.
Інформація про страхову діяльність ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія"
Основні види діяльності: інші види страхування крім страхування життя,
перестрахування.
Чисельність працівників станом на 31.12.2017 р. - 5 штатних працівників.
Відомості щодо ліцензій:
Станом на 31.12.2017 р. малось такі безстрокові ліцензії на різноманітні види
добровільного та обов’язкового страхування.
Вид ліцензії
1. добровільного страхування наземного транспорту,
крім залізничного
2. добровільного страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ
3. добровільного страхування майна (крім
транспортного, вантажу, багажу та вантажобагажу)
4. добровільного страхування фінансових ризиків
5. добровільного страхування вантажів та багажу

Номер
ліцензии
АГ № 569156

Дата
видачи
20.12.2010

АГ № 569154

20.12.2010

АГ № 569155

20.12.2010

АГ № 569161
АГ № 569153

20.12.2010
20.12.2010
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(вантажобагажу)
6. добровільного страхування від нещасних випадків
7.страхову діяльність у формі обов’язкового: особисте
страхування від нещасних випадків на транспорті
8. страхову діяльність у формі обов’язкового:
страхування відповідальності суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
9. обов’язкового страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної
небезпеки
10. добровільного страхування перед третіми особами
(крім цивільної відповідальності перед власниками
транспортних засобів, включно відповідальності
перевізників)
11. добровільного страхування предмета іпотеки від
ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування

АГ № 569158
АГ № 569159

20.12.2010
20.12.2010

АГ № 569157

20.12.2010

АГ № 569162

20.12.2010

АГ № 569160

20.12.2010

АБ № 594180

16.12.2010

Відокремлених підрозділів в звітному році не було.
Відомості про юридичних та фізичних осіб, які володіють частками статутного
капіталу страховика (20 020 000,00 грн. або на 31.12.2017 р. – 597 694 євро), сформованими
без залучення векселів, страхових резервів, а також коштів, одержаних в кредит, позику та
під заставу, бюджетних коштів та нематеріальних активів.
Кількість акцій,
що належить
акціонеру, шт

Відсоток ак-цій
учасника (від
загальної
кількості), %

Номінальна
вартість, тис. грн.

13 612

24,75

4 954,7

13200

24,0

4 804,8

13200

24,0

4804,8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВЧАСНИЙ
ЦВЯХ» ЕДРПОУ 40971686

5 445

9,9

1982,0

Ітигін Владислав Анатолійович

5 445

Ітигіна Юлія Еросівна

4098

7,45

1491,7

Разом:

55 000

100%

20 020

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
"ФIНЕРТОН ЛIМIТЕД" (реєстрацiйний
номер 503257)
"ПЕТРУС ОВЕРСIЗ ЛТД" (реєстрацiйний
номер 87570)
"ВАЛЬФОНДА ХОЛДIНЗ ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 135903)

9,9

1982,0

Страховою компанією забезпечено належне ведення договорів страхування і вимог
(заяв) страхувальників щодо страхових виплат, який дозволяє страховику дотримуватися
вимог до достатності формування резервів збитків.
За даними ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" за 2017 рік укладено 641
договорів страхування, з котрих з юридичними особами – 435 договорів, з фізичними
особами 206 договорів. Станом на 31.12.2017 р. загальний обсяг відповідальності за всіма
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діючими договорами страхування та перестраховування склав 227 553,80 тис. грн., у тому
числі:
обов’язкове страхування (крім державного) - 31 654,00 тис. грн.;
майнове страхування - 195 899,80 тис. грн.
За 2017 рік страхова компанія здійснила виплати страхових відшкодувань на загальну
суму 1659,60 тис. грн.; вони здійснені на врегулювання страхових випадків зі страхування
наземного транспорту.
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" не має станом на 31.12.2017 року
простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості у структурі страхового
портфеля.
Страховою компанією за 2017 рік було отримано частки страхових виплат і
відшкодувань, компенсовані перестраховиками у сумі 678,80 тис. грн.
За 2017 рік страховою компанією було здійснено повернення часток страхового
платежу по договорам страхування наземного транспорту у зв’язку з переходом права
власності. Ініціатором дострокового припинення договорів були страхувальники. Сума
повернення страхової премії становить 4,7 тис. грн., що становить менш ніж 1% від сум,
отриманих за відповідним видом страхування.
Станом на 31.12.17, компанією, у відповідності до Розпорядження ДКРРФПУ №3104
від 17.12.2004 року «Про затвердження Правил формування обліку та розміщення
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», здійснено
формування резерву заявлених збитків за всіма подіями, що мають ознаки страхових
випадків, що їх було заявлено наприкінці 2017-го року від страхувальників. Загальний
обсяг сформованого резерву збитку (тобто резерву зарезервованих несплачених страхових
сум та відшкодувань за відомими вимогами, з яких не прийнято рішення щодо виплати або
відмови в виплаті), сягнув 7810 тис. гривень.
Розрахунок резерву незароблених премій і частка перестраховика в резервах
незароблених премій проводиться методом 1/365 та здійснюється за кожним видом
страхування окремо. Резерв незароблених премій, сформований на 31.12.2017 року в сумі
1 784 тис. грн., є достатнім для покриття майбутніх страхових зобов’язань за діючим на
звітну дату портфелем договорів страхування.
Тест адекватності сформованих страхових резервів у звітному періоді відповідно до
законодавства проведено актуарієм. Актуарна оцінка суми резервів дорівнює фактичній
сумі резервів, що на 31.12.2017 року становить 9 594 тис. грн.
Страхова компанія дотримується нормативів достатності та диверсифікованості
активів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Положенням №396 від
23.02.2016 р. ДКРРФПУ.
Аудитом встановлено, що станом на 31.12.2017 року ПрАТ "Одеська регіональна
страхова компанія" має перевищення фактичного запасу платоспроможності (61 422 тис.
грн.) над розрахунковим (нормативним) (1 418 тис. грн.), яке дорівнює 60 004 тис. грн.
(перевищення складає 98%). Фактичний запас платоспроможності складає на кінець
періоду за валютним обмінним курсом валюти України (курс Євро на 31.12.2017 33.495424) = 1834 тис. євро.)
Аудитом встановлено, що в звітному році частка вільних коштів була спрямована
страховиком в iнвестування у галузі економіки Украiни за напрямами, затвердженими
Постановому КМУ № 1211 вiд 17.08. 2002 р. Загальний обсяг проінвестованих на
31.12.2017р. коштiв, склав -59 003,3 тис. грн., зокрема:
- у розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч. будівництво та реконструкція
автомобільних доріг – 53 249,0 тис. грн.;
- будівництво житла – 5 754,3 тис. грн.
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Окремі аспекти проведення діяльності з надання фінансових послуг
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" дотримується вимог законодавчих
та нормативно правових актів, зокрема:
надання (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону України "Про
фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг", а також розміщення
інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному вебсайті та забезпечення її актуальності;
розкриття інформації відповідно до частин четвертої, п'ятої статті 12¹ Закону про
фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті;
розміщення внутрішніх правил надання фінансових послуг на власному веб-сайті
не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням
такої дати;
дотримання статті 10 Закону «Про фінансові послуги та регулювання ринків
фінансових послуг», щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
відповідність приміщень, у яких здійснюється
обслуговування клієнтів
(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
розміщення інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття
клієнтом (споживачем);
розкриття інформації щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і
більше відсотків відповідного розділу балансу;
суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37
Ліцензійних умов № 913, розділом 2 Положення 1515 не відбувається.
Активних операцій не пов’язаних зі страховою діяльністю в 2017 ПрАТ "Одеська
регіональна страхова компанія" не проводила.
Судових позовів та інших вимог ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія"
немає.

Відповідність річних звітних даних страхової компанії встановленим вимогам
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та
іншою інформацією, що розкривається кредитною спілкою разом з фінансовою звітністю і
яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг України у відповідності з МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”. В
результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено розбіжностей між
інформацією, що міститься у фінансовій звітності та інформацією, яка розкривається в
річній звітності та подається до Нацкомфінпослуг.
На думку Аудитора, річні звітні дані за 2017 рік, складені для подання до НКРРФП,
відповідають вимогам до їх складання і відображають страхову діяльність ПрАТ «Одеська
регіональна страхова компанія», склад активів та пасивів, доходи та витрати страхової
компанії, результат її діяльності.
Висновок Аудитора щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим
вимогам поширюється на всі складові річних звітних даних компанії. Кожна складова
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звітних даних ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" за 2017 рік відповідає
вимогам Порядку № 39, та іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони
складаються.
Інформація в усіх додатках річних звітних даних щодо стану страхової компанії,
базується на даних бухгалтерського обліку, узгоджується з інформацією в Балансі, Звіті
про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також Примітках до
річної фінансової звітності.
Нормативи достатності та диверсифікованості активів ПрАТ "Одеська регіональна
страхова компанія", відповідно Положенням N396 (зі змінами та доповненнями), станом на
31.12.2017 р. дотримані.
Здійснюючи оцінювання оцінки управлінського персоналу безперервності діяльності,
аудитор розглянув, чи містить оцінка управлінського персоналу всю доречну інформацію,
що стає відомою аудитору в результаті аудиту.
На основі отриманих аудиторських доказів аудитор дійшов висновку, що не існує
суттєвої невизначеності стосовно подій або умов, які окремо або в сукупності могли б
поставити під сумнів здатність ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія"продовжити
свою діяльність на безперервній основі.
Інформація про наявність подій, які б вплинули на фінансову звітність та Звітні дані
Страхової компанії за 2017 рік до дати надання Звіту незалежного аудитора Аудитору не
надавалась та під час перевірки не була ідентифікована.
Звіт незалежного аудитора складено у трьох примірниках на 9 (дев’яти ) сторінках
з додатками, які є його невід’ємною частиною:
-

перший та другий примірники передано уповноваженій особі ПрАТ "Одеська
регіональна страхова компанія"

-

третій примірник знаходиться у справах аудиторської фірми.

-
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