Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Компас-Аудит”, код ЄДРПОУ 32135020
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3011, видане за рішенням АПУ №113 від 26.09.02 р.,
продовжене за рішенням АПУ № 255/1 від 06.09.12 терміном до 06.09.17; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0084 від 29.10.13 до 06.09.17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Місцезнаходження: 61068, м. Харків, вул. Панцерника Потьомкін, буд. 1, к. 142, тел. (050) 4028022, (057) 7035668
Електронна адреса: kompasaudit@yandex.ru, сайт: www.kompasaudit.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ" за 2015 рік

Адресат:
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3. Загальні збори акціонерів товариства
4. Керівництво товариства

Дата надання Звіту незалежного аудитора: 14 березня 2016 року

м. Харків
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Основні відомості:
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ" (далі ПУАТ "СТ "НАДІЯ", товариство)
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 14060678
Місцезнаходження: 61050, м. Харків, проспект Московський, буд. 64-А, кв. 138
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ № 305 видане за Розпорядженням ДКРРФПУ №
1224 від 24.06.2004, реєстраційний номер 11101062

Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Компас-Аудит» (далі – аудитор) було проведено
аудит повного комплекту фінансової звітності за 2015 рік ПУАТ "СТ "НАДІЯ", що додається, яка включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік; Звіти про власний капітал за
2015 рік та 2014 рік; Примітки до фінансової звітності (надалі – фінансова звітність).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який
він 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 відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного подання товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час оцінки фінансових інвестицій в портфелі на продаж товариство не повністю коректно
застосовувало вимоги МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. На підставі припущень,
зроблених аудитором, та моделі на вибір аудитора, станом на 31.12.2015 р. вартість фінансових інвестицій у
портфелі на продаж повинна бути меншою на 1269 тис. грн. Якщо використати інші припущення, модель і
судження, вартість фінансових інвестицій може відрізнятися від визначеної аудитором.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ" за 2015 рік, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан товариства на 31.12.2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Директор ПП «Аудиторська
фірма «Компас-Аудит», аудитор
Сертифікат аудитора серії А № 005257, виданий за
рішенням АПУ № 110 від 30.05.2002 р., продовжений
за рішенням АПУ № 249/3 від 26.04.2012 р. до 30.05.2017 р.

М.П. Рум’янцева

