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ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Реєстраційний №27/16
Для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг
Керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф»
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Кардіф» (далі – Компанія), що включає баланс (звіт про
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 pоку, звіт про фінансові результати (звіт про
сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на
зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Фінансова звітність була складена управлінським персоналом відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку фінансової звітності
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення даної фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності, і за ті заходи внутрішнього контролю, які управлінський персонал
вважає необхідними, щоб забезпечити підготовку фінансової звітності, яка не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки 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. Відбір процедур залежить від
судження аудитора, у тому числі оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит
включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової
звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність надає достовірну й справедливу інформацію про
фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2015 pоку, фінансові результати, рух
грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу до Примітки 2 «Економічне середовище, у котрому Компанія
проводить свою діяльність» до фінансової звітності, в якій зазначено, що політична криза в
Україні, що почалася з 2014 року, економіка, що погіршується, а також напружена ситуація в
Луганській та Донецькій областях призвели до суттєвої макроекономічної нестабільності та
подальшої девальвації української гривні.
Національний банк України запровадив низку суворих заходів задля обмеження відтоку
коштів з України та стабілізації курсу обміну гривні, але інвестиційне середовище продовжує
бути непередбачуваним.
Для підтримання економіки країни необхідне істотне зовнішнє фінансування. У березні
2015 року Міжнародний валютний фонд затвердив чотирирічну програму EFF для України у
розмірі 17,5 млрд доларів США, з яких протягом 2015 року було отримано два транші (5 млрд
доларів США в березні та 1,7 млрд доларів США в липні). В вересні 2015 було досягнуто
домовленості з іноземними кредиторами про реструктуризацію українського державного
боргу сумою в 18,6 млрд доларів США з списанням 20% боргу і перенесенням терміну
погашення на 2019-2027 роки. Разом з тим повільне впровадження економічних реформ
спричинило відтермінування надання наступних траншей в рамках програми МВФ, що були
заплановані на 2015 рік.
Усі ці події мали негативний вплив на банківський сектор, від якого залежить діяльність
Компанії. Подальший розвиток економічної та політичної ситуації наразі неможливо
передбачити, а отже керівництво Компанії не може оцінити можливий вплив на майбутній
фінансовий стан Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів
для забезпечення стабільної діяльності Компанії за даних умов.
Також звертаємо увагу до Примітки 18 «Умовні та інші зобов`язання», де зазначено що
за результатами документальної планової виїзної перевірки, проведеної Податковим
органом за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р. з питань дотримання вимог податкового,
валютного та іншого законодавства та правильності нарахування, обчислення та сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 05.11.2014р.
Податковим органом було складено Акт про виявлені порушення. Компанія, не погоджуючись
з висновками Акту перевірки, подала до Податкового органу заперечення до Акту, які не
змінили позицію Податкового органу. На підставі Акту перевірки 20.11.2014р. Податковим
органом прийнято податкові повідомлення-рішення.
01.12.2014р. Компанія оскаржила зазначені повідомлення-рішення в адміністративному
порядку до Державної фіскальної служби України. Рішенням Державної фіскальної служби
України від 23.01.2015р. податкові повідомлення-рішення були залишені без змін, а скарга
Компанії – без задоволення.
09.02.2015р. Компанія оскаржила вищенаведені повідомлення-рішення Податкового
органу в судовому порядку. 30.03.2015р. суд першої інстанції залишив позов Компанії без
задоволення, а 15.04.2015р. Компанія подала апеляційну скаргу. 11.06.2015р. Київський
апеляційний адміністративний суд задовільнив апеляційну скаргу Компанії та скасував
Постанову Окружного адміністративного суду м.Києва та податкові повідомлення-рішення.
МГУ ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників подав касаційну
скаргу на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 11.06.2015 р. до
Вищого Адміністративного суду України і на момент подачі фінансової звітності за 2015 р.
справа знаходилася на розгляді.

Проте після затвердження фінансової звітності, 22.03.2016р. згідно з Ухвалою Вищого
Адміністративного суду постанову Київського апеляційного адміністративного суду від
11.06.2015р. було залишено без змін.
Наша думка не є модифікованою стосовно зазначених вище питань.
Обмеження щодо використання
Наш висновок призначений виключно для зазначених користувачів і не може бути
використаним іншими сторонами.
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