
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА- ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЄВРОАУДИТ»)  щодо фінансової звітності, 

що складена відповідно до облікових політик що 
базуються на вимогах МСФЗ    

Приватного акціонерного товариства 
  «Страхова компанія «Фенікс»на 31.12.2013 року 

 
Основні відомості про підприємство 

 
Повна назва 
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Фенікс» 

Код ЄДРПОУ 13525951 

Юридична адреса 
 

м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 
 

Місцезнаходження 
 

03187, м. Київ, пр-т. Глушкова, 1 
 

Телефони, факс 
 

(044) 596-95-17 
 

Cвідоцтво  про реєстрацію 
фінансової установи 
 

Серія СТ № 83 від 21.08.2004 року 

Веб-сайт ПрАТ 
 

www.skfenix.com.ua 

Основні види діяльності: інші види страхування, крім страхування життя, 
перестрахування. 
 Реєстраційний номер 

присвоєний Держфінпослуг: 
11100491. 
 

Згідно Довідки Державного 
комітету статистики України, 
Товариство здійснює такі види 
діяльності:  

- 65.12 інші види страхування, крім страхування життя; 
- 65.20 перестрахування. 
 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» зареєстрована в Українi i 
є резидентом України. ПрАТ «СК  «Фенікс» (надалі ПрАТ, Товариство) є ризиковою 
страховою компанією, яка має право проведення страхової і перестрахувальної діяльності 
відповідно до отриманих ліцензій. ПрАТ «СК  «Фенікс» має безстрокові ліцензії Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення 10 видів добровільного 
страхування і 2 видів обов’язкового страхування 

 
№ 
п/п 

Вид страхування Ліцензія 
Дата 
видачі 

У формі обовязкового страхування 

1 
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 
вантажів 

АВ, 
№533022 

21.04.2010 

2 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
АВ, 

№533025 
21.04.2010 

У формі добровільного страхування 

1 Страхування медичних витрат 
АВ, 

№533023 
21.04.2010 

2 Страхування від  вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
АВ, 

№533024 
21.04.2010 

3 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 
АВ, 

№533026 
21.04.2010 

4 Страхування здоров’я на випадок хвороби АВ, 21.04.2010 



№533027 

5 Страхування фінансових ризиків 
АВ, 

№533028 
21.04.2010 

6 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 
АВ, 

№533029 
21.04.2010 

7 
Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), 
вантажів та багажу (вантажобагажу)] 

АВ, 
№533030 

21.04.2010 

8 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
АВ, 

№533031 
21.04.2010 

9 

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 

АВ, 
№533032 

21.04.2010 

10 Страхування від несчасних випадків 
АВ, 

№533033 
21.04.2010 

 
Відповідальність управлінського персоналу  
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи для складання 
фінансових  звітів - Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність 
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності 
до вимог Міжнародних стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. Ці 
Стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових 
звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит також 
включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 
звітності та документах ПРАТ, що були надані аудиторам керівниками та працівниками 
Товариства, яка вважається надійною і достовірною. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою  збору достатньої кількості 
інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок. 

Висловлення думки. 
На нашу думку, при складанні фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року та 

за рік, що закінчився на зазначену дату, ПрАТ «СК  «Фенікс» взагалі дотрималось вимог 
МСФЗ.  При цьому: 
- аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань на 01.12.2013 р. згідно 
наказу від 18.11.2013 року «Про проведення інвентаризації», оскільки ця дата передувала даті 
укладання договору на проведення аудиторської перевірки.; 
- беручи до уваги характер ведення господарської діяльності Товариства, а також внаслідок 
обмеження обсягу аудиту, встановленого управлінським персоналом, ми не мали змоги 
переконатися в достовірності даних про кількість основних засобів та запасів станом на 
зазначену дату за допомогою альтернативних процедур; 



- звертаємо увагу, що основні засоби відображені в балансі по первісній вартості;  
- аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування 
думки стосовно оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості. 

На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень 
може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.  

Фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку 
відповідно до вимог МСФЗ і не містить істотних суперечностей.  

  Умовно-позитивна думка:  
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі  

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність  відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ  станом на 31.12.2013 р. та її 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,  
відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
України, які згідно Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність» не 
суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.  

Основні відомості про аудиторську фірму: 
 

Назва аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
 « Аудиторська фірма  
« Євроаудит» 

Ідентифікаційний код  
юридичної особи 30437318  

Юридична адреса 
 
Місцезнаходження юридичної особи 

м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 
 

м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 

 
Номер, дата видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
 

серія АОО  
№ 050296 
зареєстроване Голосіївською 
районною у місті Києві 
державною адміністрацією. 
Свідоцтво від 26.07.1999 р, запис 
№ 1 068 120 0000 000279 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 
до Реєстру суб’єктів, які можуть  
здійснювати Аудиторську діяльність 

 
Свідоцтво  № 2126 про внесення 
до Реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності, згідно рішення  
Аудиторської Палати України   
від 23.02.2001 року  за № 99, 
чинне до 27.01.2016 р.        
                                                                              
 

Свідоцтво про включення до реєстру  аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ  

 

ТОВ «Аудиторська фірма 
«Євроаудит» внесена до реєстру  
аудиторських фірм та аудиторів, 
які можуть проводити 
аудиторські перевірки 
фінансових установ , 
відповідно до реєстраційного 
номеру Свідоцтва 0053 від 
08.08.2013 року, строк дії до 
27.01.2016 року. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив 
аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката 
аудитора, виданого АПУ 

 

Сировотка В.Д. 
сертифікат аудитора серія А 
№004760, виданий рішенням 
АПУ № 102 від 22 червня 2001 р., 
строком дії до 22 червня 2015 р. 

Телефон 
e-mail: 

 
521—65-07  
office@euroaudit.kiev.ua 



Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 
 
Місце проведення аудиту : : м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77. 

 
Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 106 вiд  11.04.2014 р. 

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту             11.04.2014 р. – 25. 04.2014 р. 
 

Підпис аудитора, що проводив перевірку 
 

Сировотка В.Д. 
  

 
Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» 
сертифікат аудитора серія А №003844,виданий 
рішенням АПУ №79 від 25 червня 1999 р., строком 
дії до 25 червня 2016 р. 

 
______________________ 

 
Л.С.Заєць 

 
 
25.04.2014 року 

         м. Київ 
 

 
 
 


