
Запевнення про відповідальність персоналу за підготовку та затвердження 

неконсолідованої фінансової звітності 

за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року 

 

Керівництво  компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка 

достовірно відображає у всіх наявних аспектах фінансовий стан компанії станом на 31 

грудня 2016 року, а також результати її діяльності, зміни у власному капіталі та русі 

грошових коштів за рік, який закінчився на цю дату, у відповідності з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 

При підготовці неконсолідованої фінансової звітності керівництво несе 

відповідальність за : 

 вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування; 

 застосування обґрунтованих оцінок та розрахунків; 

 дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в 
примітках до неконсолідованої фінансової звітності; 

 підготовку неконсолідованої фінансової звітності виходячи з припущення, що 

компанія буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, за виключенням 

випадків, коли таке припущення неправомірне. 

Керівництво в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за: 

 розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної 
системи внутрішнього контролю в компанії; 

 забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам законодавства та 
стандартів бухгалтерського обліку відповідних юрисдикцій, де компанія веде свою 

діяльність; 

 прийняття мір для забезпечення збереження активів компанії; 

 виявлення та запобігання фактів шахрайства та інших зловживань. 

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» керівництво компанії: 

а) не  визнавало як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх 

страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими 

контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та 

коливань збитковості); 

б) провело перевірку адекватності зобов'язань нарахованих  технічних 

резервів шляхом актуарних розрахунків; 

в) не проводило взаємозалік: щодо активів перестрахування проти 

відповідних страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами 

перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими 

контрактами; 

Аквізаційних витрат за 2016 рік не було 

Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до 

МСБО 19 «Виплати працівникам». 

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує 

впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума 

доходу може бути достовірно визначена. 

 

Неконсолідована фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, 

затверджена  / не затверджена на дату надання запевнення. 
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