ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СТОСОВНО ПЕРЕВІРКИ
ЗВІТНИХ ДАНИХ СТРАХОВИКА ЗА 2015 РІК
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Акціонерам
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» виконала
завдання з надання впевненості, стосовно перевірки звітних даних страховика за 2015 рік
Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Теком-Життя» (далі - Товариство), що
додається.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення звітних даних страховика (далі – Звіт), що підготовлені у відповідності до «Порядку
складання звітних даних страховика», затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39 (далі – Порядок).
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо цього Звіту на основі результатів
виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами
Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародного стандарту завдання з надання
впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації» та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають, щоб
планування та проведення перевірки було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо
відсутності у наданій Товариством інформації суттєвих невідповідностей Порядку. Під час
перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у Звіті.
Оскільки перелічені вище процедури не є аудиторською перевіркою або оглядом, проведеними
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, ми не висловлюємо впевненості стосовно
фінансової звітності в цілому.
На основі нашої роботи, описаної у цьому звіті, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас
вважати, що Звіт за 2015 рік не відповідає нормам Порядку.
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АФ «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів від 26.10.2006 р. № 3886, видане за рішенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3.
свідоцтво про включення АФ «ПКФ Аудит-фінанси» до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
перевірки фінансових установ, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від 19.09.2013 № 0067
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