АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420
65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного комплекту річної фінансової звітності
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ»
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року

м. Одеса
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Адресат:
цей аудиторський висновок призначений для акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОДНСЬКЕ МУНІЦІПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» ,
управлінський персонал страхової компанії, , для подання до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
Можливі користувачі: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, керівництво та акціонери ПАТ «ОСМТ «РЕСПЕКТ», користувачі не
обмежені.
Поширення та використання цього звіту не обмежені.
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУПовна назва
НІЦИПАЛЬНЕ 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

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 - 17

Поточні рахунки

- № 26506261311 в ПАТ «МАРФІН БАНК» м. Одеса МФО
328168

Номера, серії, дати видачі та
строки дії ліцензій та дозволів,
виданих Нацкомфінпослуг

АВ № 584119 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування на: страхування здоров'я на випадок хвороби з 10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584112 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування на: страхування наземного транспорту (крім залізничного) з 10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584121 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р
добровільного страхування: страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу) з 10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584114 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування на: страхування відповідальності
перед третіми особами (крім громадської відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність перевізників) з
10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584115 згідно з рішенням №1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування: страхування від вогневих ризиків
та ризиків стихійних явищ з 10.05.2007 р. - безстроково
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АВ № 584123 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р
добровільного страхування: страхування фінансових ризиків з
10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584118 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру з
10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584120 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування від нещасних випадків з
10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584722 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування майна (крім залізничного,наземного, повітряного, водного транспорту(морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та
багажу (вантажобагажу))з 10.05.2007 р. - безстроково
АВ № 584776 згідно з рішенням № 2189-лр від 18.07.2011 р.
обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
з 21.07.2011 р. - безстроково
АВ № 584117 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування на: особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд) з 14.06.2007 р. - безстроково
АВ № 584116 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
добровільного страхування на: особисте страхування від нещасних випадків на транспорті з 14.06.2007 р. - безстроково
АВ № 584113 згідно з рішенням № 1303-пл від 10.05.2011 р.
обов’язкового страхування: страхування відповідальності
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних
вантажів з 10.05.2007 р. - безстроково
Номер свідоцтва про реєстрацію
Серія СТ № 491
фінансової установи
реєстраційний номер 11101964 від 28.04.2007 р.
Структурні підрозділи
відсутні
Електронна адреса
respect@respectins.com
Телефон, факс
(0482) 777-95-48;712-31-98
Кількість
акцій
Перелік
акціонерів
на дату
складання
аудиторського
звіту

% в статуті

33900

4,3941

67255

8,7174

2000

0,2592

531035

68,8315

24861

3,2224

АКЦІОНЕРИ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агрофiрма "Агроснабтрейдiнг", Одеська обл., м.Овідіополь,вул.Одеська буд.4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укрмашекспорт»,Одеська обл.,м.Черноморськ , вул 1травня,буд.3 оф.609
Приватне Акціонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»,м.Київ, вул. Горького буд 122
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Юг-Інвест» (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний Інвестиційний Фонд «Індустріальний») м.
Одеса , вул.Одарія, буд.1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю КОМПАНІЯ З УПРАВ-
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469

0,0090

1185
2090
1128
1048
1033
1533
1125
9381
1145
1685
3431
4000

0,1536
0,2709
0,1462
0,1358
0,1339
0,1987
0,1458
1,2159
0,1484
0,2184
0,4447
0,5185

83196

10,7836

767591

100

ЛІННЯ АКТИВАМИ «Юг-Інвест» (Пайовий Закритий Недиверсифікований Венчурний Інвестиційний Фонд «Житловий»), м. Одеса ,
вул. Одарія, буд.1
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Паралелі», м. Одеса
Миколаївська дорога, буд. 144
Балабанов Олексій Володимирович
Ізондт Юрій Едуардович
Кондаков Юрій Іванович
Мосієнко Ігорь Олександрович
Радованов Віктор Володимирович
Семейкін В’ячеслав Григорович
Ситник Микола Петрович
Учитель Ігор Леонідович
Філатова Ольга Вікторівна
Шевченко Петро Михайлович
Партікевіч Михайло Валентинович
Одеський міський виконавчий комітет
819- фізичні особи кожний з яких володіє менш ніж 780 акціями,
що складає менш ніж 0,1% статутного капіталу
Разом Статутний капітал складає 7715000 грн.(771500 акцій по
10 грн.)

Відокремлених підрозділів (філій та відділень) протягом 2015 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 № 53/3 від 15 лютого 2016 р.
2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» проведено за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» заключило договір
на здійснення аудиту звітності та перевірялося аудиторами з 18 лютого 2016 року по 18 квітня
2016 року.

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» (надалі – ПАТ
«ОМСТ «РЕСПЕКТ»), що додається, яка складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2015 року, та відповідних Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіту про рух коштів (прямим методом) за 2015 рік, Звіт про власний
капітал за 2015 рік та приміток до фінансової звітності за 2015 рік який закінчився 31 грудня
2015 року та складені за МСФЗ, що чинні на 31.12.2015 р. Фінансову звітність було складено
управлінським персоналом із використанням описаної у примітці до фінансової звітності
концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внут4

рішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежіть від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для
висловлення аудиторської думки.
Підстави для висловлення умовно–позитивної думки щодо фінансової звітності
Страхова компанія в 2015 році не перевіряла зменшення корисності нематериальных активов з невизначеним терміном використання, що включені до складу станом на 31 грудня 2015
року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі активи могли втратити
частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи.
Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати
Страхової компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Наша думка щодо фінансової
звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.
Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності», фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії, станом на
31 грудня 2015 року, її фінансові результати та рух грошових коштів, за рік що закінчився на
зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт що до вимог інших законодавчих та нормативних актів
У ході аудиту фінансової звітності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2015 рік, нами була розглянута інша інформація, а саме звітні дані страховика ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ», який подається в Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг за 2015 рік у складі:
- Загальні відомості,
- Реквізити,
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- 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,
- 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
- Примітки
з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором фінансовою звітністю.
Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за дотримання вимог законодавчих та нормативних актів
Управлінський персонал, під наглядом тих кого наділено найвищими повноваженнями, несе
відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність суб’єкту господарювання здійснювалась відповідно до положень законодавчих актів, у тому числі дотримання вимог положень
законодавчих і нормативних актів, які визначають суми або розкриття інформації у фінансової
звітності суб’єкту господарювання.
Відповідальність аудитора
Аудитор не несе відповідальності за запобігання недотримання вимог, і не можна очікувати
що він виявить недотримання усіх законодавчих та нормативних актив. Нашою відповідальністю є отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвого
викривлення внаслідок помилки або шахрайства (у тому числі у наслідок викривлення нормативних показників, недотримання вимог що до обов’язкових критеріїв та нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів страховика). Під час проведення аудиту фінансової звітності аудитор враховує застосовану законодавчу і нормативні бази. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того що де які суттєві викривлення можуть бути невиявлені навіть у тому разі, якщо аудит було належно сплановано та виконано відповідно до
МСА.
Інша інформація, яка була надана з повним пакетом фінансової звітності та нормативні вимоги, безпосередньо не впливають на визначення суттєвих сум і розкриття інформації, але дотримання вимог яких може бути суттєвим для поточних аспектів страховика, здатності його
продовжувати бізнес або уникнути значних штрафних санкцій, отже, недотримання вимог таких законодавчих актів може суттєво впливати на фінансову звітність в цілому. Ми провели
аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, крім усього
іншого, отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних атів, які впливають на визначення суттєвих сум та розкриття інформації. Вибір процедур залежіть від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень та впливу на фінансову звітність внаслідок недотримання нормативних вимог страховиків.
У ході розгляду наданої нам інформації, ми не знайшли суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» та звітом, який подається в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2015 рік,
не встановили суттєвих викривлень які б могли вплинути на фінансову звітність.
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Прийняті керівництвом ПАТ ОМСТ «РЕСПЕКТ» облікові політики та оцінки не мають
суттєвих невідповідностей стосовно вимог діючого законодавства про бухгалтерський облік та
вимог МСФЗ.
Ми не встановили невідповідності в звітних даних страховика та інформації про забезпечення платоспроможності страховика, а також не було встановлено загроз припинення діяльності протягом найближчих 12 місяців.
Розмір статуту страхової компанії на протязі 2015 року не змінювався. Розмір чистих активів,
на 31.12.2015 року складає 46 066.10 тис.грн. та перевищує зареєстрований статутний капітал, який
складає 7 715,0 тис.грн. на 38 351.1 тис.грн.
Розмір нетто-активiв Страхової компанії визначений відповідно до вимог статті 30 Закону
України «Про страхування» шляхом вирахування із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів i загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових (страхові
зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому законом) станом на 31.12.2015 р. становить 45 856,10 тис.грн., що
перевищує зареєстрований розмір статутного капіталу Компанії 7 715 тис. грн. Тобто товариство
забезпечує виконання вимог пункту 2.5 Розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності. В 2015 році фактичний запас платоспроможності (нетто-актив), який складає
45 856,10 тис. грн., значно перевищує нормативні показники платоспроможності страхової компанії (9 729,00 тис.грн,) на 31 602,70 тис. грн., тобто перевищення складає по над 25 відсотків та
не менш 1 млн.євро за офіційним курсом на дату розрахунку зазначених платежів
Товариство станом на 31.12.2015 року здійснило оцінку адекватності страхових зобов’язань у
вигляді резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за договорами страхування. Розрахунок страхових резервів в 2015 році здійснювався на будь-яку звітну дату відповідно до ст.31
Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР.
Облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників що до страхових виплат, який
дозволяє страховику дотримуватись вимог достатності формування резервів збитків ведеться належним чином згідно вимог ч. ІІ Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР
Резерви страховика – складаються виключно з технічних резервів у загальної сумі
11 085,40 тис.грн., які представлені резервами незароблених премій 8 556,80 тис.грн., резервами
заявлених, але не виплачених збитків 1 900,70 тис.грн., та резервами збитків, які виникли, але
не заявлені 627,90 тис.грн.
Ми не встановили невідповідності активів, якими представлені страхові резерви ПАТ «ОМСТ
«РЕСПЕКТ» станом на 31 грудня 2015 року вимогам «Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з
видів страхування, інших, ніж страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 року N 741. Резерви в
2015 році забезпечено наступними активами
Категорія активів

Всього на
31.12.2015 згідно
ф. 1 Баланс

Усього
грошові кошти на поточних рахунках
в тому числі в іноземній
валюті

25730,10
2819,70

В тому числі ті,
котрими представлені згідно вимог
нормативних актів
технічних резервів
11210,20
2819,70

0,00

0,00

Нормативний Фактичний
%
%

х
Не більш 30

х
25,2

х

х
7

банківські вклади (депозити)
в тому числі в іноземній
валюті
Права вимог до перестрахувальників

9869,20

6434,20

Не більш 70

57,4

1869,20

1869,20

х

х

7118,10

1951,60

Не більш 40

17,4

У ході розгляду наданої нам інформації, ми впевнились, що ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ» дотримується нормативних вимог стосовно розміщення депозитних коштів у одному банку, а саме
розміщені депозити у одному банку не перевищують 20% от загальної суми депозитів у страхових резервах.
Ми не встановили, суттєвих загроз невиконання страховиком прийнятих протягом поточного
періоду страхових та перестрахових зобов’язань, оскільки прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю ПАТ
«ОМСТ«РЕСПЕКТ» відсутні.
На протязі 2015 року істотні операції з активами, які б мали наслідком невиконання
страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більш ніж на 10% не
здійснювались.
В ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ» була створена система управління ризиками, згідно Вимог,
затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг від 4 лютого 2014 р. N 295.
Згідно Вимог що до регулярного проведення стрес-тестування, та розкриття інформації
що до ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг, від 13 лютого 2014 р. N 484, керівництво на протязі 2015 року регулярно проводило стрес-тестування, на основі проведених стрес-тестів проводилось розкриття
інформації що отриманих результатів та до ключових ризиків, згідно вимог встановлених комісією.
В ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ» проведення внутрішнього аудиту, здійснювалось службою
внутрішнього аудиту згідно Методичних рекомендацій що до проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг, від 27 вересня
2005 р. N 4660, Порядком проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг, від 5 червня 2014 р. N 1772, Кодексу
етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 р. N 1217 р., Положенням про службу внутрішнього аудиту
ПАТ «ОМСТ«РЕСПЕКТ». За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності страхової компанії служба внутрішнього аудиту (контролю) за 2015 рік склала звіт наглядовій раді страхової компанії, який було розглянуто в процесі зовнішнього аудиту. Дані
висновків внутрішнього аудиту, не мають суттєвих розбіжностей з даними, отриманими у ході аудиторських процедур при проведенні зовнішнього аудиту. Таким чином, ми вважаємо,
що організація та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним вимогам Нацкомфінпослуг.
Аудитор АКФ «ГрантьЕ» у вигляді ТОВ

А. О.Шевченко

(сертифікат аудитора серія А №006032)

Фактична адреса: м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33 – а, оф. 210
Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Контактний телефон (0482) 32-46-99
Дата аудиторського звіту: 18 квітня 2016 року
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