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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного комплекту річної фінансової звітності
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
станом на кінець дня 31 грудня 2014 року

м. Одеса
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Адресат:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА АКЦІОНЕРИ ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
Можливі користувачі:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА АКЦІОНЕРИ ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
Поширення та використання цього звіту не обмежені.
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ:

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ
МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»

Скорочена назва

ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»

Організаційно-правова форма

230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код
Юридична адреса
Фактичне місцезнаходження
Дата держреєстрації
Місце проведення держреєстрації
Реєстраційний номер
Дата та причина перереєстрації
№ свідоцтва про держреєстрацію
Основні види діяльності (згідно
Статутних документів)

22448445

КВЕД
Чисельність робітників
Номер свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи
Структурні підрозділи
Електронна адреса
Телефон, факс

65029, м.Одеса, вул. Князівська буд 15 кв.1
65029, м.Одеса, вул. Князівська буд 15 кв.1
04.04.2007р.
Виконавчий комітет Одеської міської ради
100053401
13.04.2011р. зміна найменування юридичної особи
Серія А01 № 380809
Надання страхових послуг
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
65.20 Перестрахування
Штатних робітників - 16
Серія СТ № 491
реєстраційний номер 11101964 від 28.04.2007 р.
відсутні
respect@respectins.com
(0482) 777-95-48;712-31-98

Відокремлених підрозділів (філій та відділень) протягом 2014 року ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» не створювало.
Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» протягом періоду, що перевірявся були:
Керівник: Силов Анатолій Дмитрович (з 01.12.2003 призначено відповідно до протоколу
позачергових загальних зборів №23 від 29.09.2003 р., наказ № 42 від 01.12.2003 р),
Головний бухгалтер – Мандрик Надія Миколаївна (призначена на посаду головного бухгалтера згідно строкового договору на термін декретної відпуски відповідно до наказу №6-ОК
від 04.11.2013 р.)
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ
2.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 53 від 02 лютого 2015 р.
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2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» проведено за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» заключило договір
на здійснення аудиту звітності та перевірялося аудиторами з 02 лютого 2015 року по 17 квітня
2015 року.
2.4. Опис перевіреної фінансової інформації: Перевірку щодо підтвердження достовірності,
повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку й фінансової звітності проведено на основі даних балансу (звіту про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 20134року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
за 2014 рік, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, звіту про власний
капітал за 2014 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік, а також річних звітних
даних про фінансову діяльність страховика за 2013 рік, що подаються до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Крім того для перевірки
згідно переліку були представлені установчі та реєстраційні документи, повний комплект фінансової звітності за 2014 рiк, внутрішні положення Страхової компанії, дозвiльнi документи,
оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2014 рiк, аналiтичнi
данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi 2014 рік, наказ про облікову політику на товаристві, посадові інструкції, вибірково – первинні документи.
3. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
3.1. Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (надалі – ПАТ
«ОМСТ «РЕСПЕКТ»), які додаються та які складають повний комплект річної фінансової звітності страхової компанії, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014
року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових
коштів (за прямим методом) за 2014 рік, звіт про власний капітал за 2014 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік, а також річні звітні дані страховика за 2014 рік, у складі:
Загальні відомості, Реквізити, Пояснювальна записка звітних даних страховика, Звіт про доходи та
витрати страховика, Показники діяльності із страхування життя, Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показники діяльності з видів обов’язкового
страхування, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Пояснення щодо операцій
перестрахування, Умови забезпечення платоспроможності страховика, Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду, Пояснення щодо припинення договорів страхування, Звіт про страхові платежі та виплати по
структурних підрозділах страховика, Декларація 1, Декларація 2, Філії , складених у відповідності
до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, що надаються до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно розпорядження
Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 зі змінами та доповненнями.
Згідно спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України,
Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-065/30523, № 04/4-07/702 ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»» обрало датою переходу на МСФЗ
01.01.2012 р. і в 2012 році надавалась попередня фінансова звітність, а перша фінансова звітність за МСФЗ надавалась за 2013 рік, а також звітність ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ» за 2014 рік
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності яка є концептуальною основою
загального призначення та достовірного подання.
Мета аудиторської перевірки - підтвердження що фінансова звітність надає достовірну та
справедливу інформацію про фінансовий стан компанії,її фінансові результати та рух коштів за
рік що закінчився 31.12.2014р. Страховою компанією прийняті всі стандарти, що опубліковані
та вступили до дії для звітних періодів, що починаються з 1 січня 2014 року та раніше.
3.2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
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Управлінський персонал ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» несе відповідальність за підготовку та
достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а
також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах
3.3. Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора.
До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб’єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення
фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для
висловлення аудиторської думки.
3.4. Підстави для висловлення умовно–позитивної думки щодо фінансової звітності
Як пояснюється у примітках 8.3,8.4,8.5 та до фінансової звітності, страховою компанією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» в 2014 році було списано за рахунок резервного фонду : капітальні інвестиції по ТОВ «ПУСК» (код ЄДРПО 32146488) яке припинило свою діяльність, у сумі 2770,0
тис.грн., поточні інвестиції по ПАО ""Доминанта-колект" (код ЄДРПО 38003301) яке припинило
свою діяльність, у сумі 12040 тис.грн., та дисконтування векселів у сумі 135 тис.грн. що є відхиленням від Міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікові записи компанії свідчать
про те, що якби управлінський персонал визнав результати списання активів та дисконтування
цінних паперів з відображенням списання та дисконтування як збиток т у звіті про фінансові
результати, то чистий фінансовий результат 2014 року зменшився би на 14945 тис.грн., при
цьому власний капітал не змінюється.
3.5. Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ
МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
.

4

3.6. Висновки аудитора відносно достовірності компонентів звітності страховика:
Аудиторська перевірка фінансових показників звітності, наданої ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» в Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
України за 2014 рік, враховуючи що показники ліквідності активів, зміни в сумі чистих премій
за всіма договорами страхування та незалежності від перестрахування, нижче рекомендованих,
з урахуванням, що управлінським персоналом розроблені заходи з покращення цих показників,
дає підставу стверджувати, що:
На нашу думку показники звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» за 2013 рік, наданої в
Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України,
не містять суттєвих викривлень, відображають розмір та структуру власного капіталу та інших
показників (наявність резервів тощо), показники відповідають нормативним вимогам, а також
всі показники складені відповідно до нормативних вимог відображають діяльність в сфері страхування, а звітність в Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України надана відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків.
6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
Повне найменування
“ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ
21026423
Код ЄДРПОУ
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
Юридична адреса:
65059, м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33–А, оф. 216
Фактичне місцезнаходження
Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської місьДата та орган проведення державкої ради 23 травня 1995 року з номером запису про
ної реєстрації:
включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896
№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від
Свідоцтва про внесення в реєстр
27.01.2011 р. за № 227/3.1
аудиторських фірм та аудиторів,
які надають аудиторські послуги
Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ
№ 0089 від 26.12.2013 р. чинне до 27.01.2016 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
№ 0167, рішення АПУ від 03.11.2011 №240/5
АКФ «ГрантьЕ» у вигляді ТОВ

С.А. Тимофєєнко

(сертифікат аудитора серія А №002360)

Фактична адреса: м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33 – а, оф. 210
Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Дата аудиторського звіту: 17 квітня 2015 року
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