Аудиторський висновок про фінансову звітність Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».
15 квітня 2011 року
Незалежними аудиторами аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» на підставі
договору від 24 березня 2011 року №16 було проведено аудит поданої в додатку
фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» у
складі: балансу на 31.12.2010 року, звіту про фінансові результати за 2010 рік, звіту про
рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток за 2010 рік, що підготовлені
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік в Україні» та Національних
положень (стандартів), бухгалтерського обліку в Україні.
Свідоцтво про внесення АФ «ПКФ Аудит-фінанси» до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності № 3886 від 26.10.2006 р., чинне до 26.10.2011 р.
Перевірка проведена під керівництвом директора з аудиту АФ «ПКФ Аудит-фінанси»
Сухорукової Т.С. (сертифікат аудитора серія А, №004724, свідоцтво про внесення до
реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, видане
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг від 16.01.2007 р. серії А
№001285).
Аудиторська фірма «ПКФ-Аудит-фінанси» надала висновки щодо фінансових звітів на
основі результатів аудиторської перевірки, проведеної у відповідності до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «ТАС» передбачав виконання
аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів
у фінансових звітах. Відбір процедур залежав від судження аудитора. До таких процедур
входила і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства й
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього
контролю, що стосувалися підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включав також і оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.
Аудитором проаналізовані надані Приватним акціонерним товариством «Страхова
компанія «ТАС» документи. На підставі зробленої перевірки аудитор робить висновок, що
фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства
станом на 31.12.2010 року, а його фінансові результати на зазначену дату знаходяться у
відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік в Україні та Національних
положень (стандартів).

