ТОВ «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 24741209
м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52
тел./факс 581-78-55
Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про надання впевненості щодо Звітних даних страховика
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «В.І П.» за 2019 р.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П. », надалі Товариство.
Основні відомості про Товариство та обсяг аудиту

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «В.І П.».
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і
організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 31088546.
Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська 46/2, секція 4,поверх 10,офіс 201.

Предметом перевірки аудитора є Звітні дані страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.» за 2019 р. з метою надання
впевненості щодо їх відповідності вимогам «Порядку складання звітних даних
страховиків», який затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 03.02.2004р. № 39, надалі Порядок №39, а також даним
фінансової звітності Товариства за 2019 р.
Річні звітні дані включають:
• Додаток 1. Загальні відомості про страховика
• Додаток 1. Реквізити
• Додаток 2. Звіт про доходи та витрати страховика за 2019 рік
• Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя за 2019 рік
• Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж
страхування життя за 2019 рік
• Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування за 2019 рік
• Розділ 4.1. Показники діяльності з державного обов’язкового страхування за 2019 рік
• Додаток 4. Розділ 5.1. Пояснення щодо операцій перестрахування за 2019 рік
• Додаток 4. Розділ 5.2. Пояснення щодо операцій перестрахування за 2019 рік
• Додаток 4. Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2019 рік
• Додаток 4. Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування за 2019 рік
• Додаток 3. Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами
страховика за 2019 рік
• Декларація - Розділ 1. Загальні показники діяльності страховиків із страхування та
перестрахування
• Декларація - Розділ 2. Основні відомості про операції перестрахування

• Філії
• Додаток 4. Пояснювальна записка до звітних даних страховика за 2019 рік
• Звіт про корпоративне управління
• Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування
• Додаток 1 «Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу
платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу
якості активів ПРАТ «СК «В.І П. » станом на 31.12.2019 р.
• Додаток 2 «Інформація щодо структури активів в частині непростроченої дебіторської
заборгованості та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу
ПРАТ «СК «В.І П.» станом на 31.12.2019 р.
• Додаток 3 «Інформація щодо структури активів в частині прав вимоги до
перестраховиків та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу,
нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів ПРАТ «СК «В.І П. » станом
на 31.12.2019 р.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо Звітних даних
страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«В.І П.» за 2019 р. надається аудитором згідно вимог Міжнародного стандарту завдання
з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та МСА 720 (переглянутий)
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо Звітних даних
страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«В.І П. » за 2019 р. складений з урахуванням положень «Методичних рекомендацій щодо
інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів
господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», які затверджені
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг № 362 від 25.02.2020 р.
Відповідальність за складання річних Звітних даних страховика за 2019 р. відповідно до
Порядку складання звітних даних страховика, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із
змінами та доповненнями, інших законодавчих і нормативних актів несе керівництво
Товариства.
Відповідальністю аудитора є ознайомитися з іншою інформацією (річними звітними
даними страховика) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту,
або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на
основі проведеної роботи аудитор доходить висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, він зобов’язаний повідомити про цей факт.
Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та
відповідно
впровадила
комплексну
систему
контролю
якості,
включаючи
задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних
стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.
Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі
етики професійних бухгалтерів, затвердженому радою з Міжнародних стандартів етики
для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності,

