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Висновок щодо фінансових звітів   

 

Ми провели аудиторську перевірку річних фінансових звітів ПрАТ  «Страхова компанія 

«Фенікс» (надалі – ПрАТ  або Компанія ), що включають: баланс станом на 31 грудня 

2015 року, Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 

2015 рік, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року та інші 

пояснювальні примітки, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена 

фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан ПрАТ  «Страхова компанія 

«Фенікс», а також фінансові результати його діяльності, рух його грошових коштів та 

власного капіталу згідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимогами нормативно-

правових актів регулюючого органу. 

 
Відповідальність управлінського персоналу  

 
Управлінський персонал ПрАТ  «Страхова компанія «Фенікс» 

несе відповідальність за підготовку та за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 



внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам.  

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, 

що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом 

звітного періоду. 

 

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 контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, 

прийнятих в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 

700, 705 з використанням принципу вибіркової перевірки, а також  рішення Аудиторської 

палати України від 18.04.2003 р. №122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів 

аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», рішення Аудиторської палати 

України від 29.12.2015 р. № 320/1 «Про застосування стандартів аудиту». Ці Стандарти 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої 

впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку 

шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових 

звітах, а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих 

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального 

подання фінансових звітів.  

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», 

що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі 

виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність 

інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази 

необхідні нам для обргунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази 

є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які 

виконувались в процесі аудиту. 

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час 

перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту 

було спрямоване для одержання розумних підтверджень, щодо відсутності у фінансовій 

звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на 

обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка 

відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються 

складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг, передбачають складання аудиторського звіту за результатами аудиту 

фінансової звітності незалежного аудитора. 



Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано ПрАТ  «Страхова 

компанія «Фенікс» 

 для підготовки фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, які 

затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

розміщені на офіційному сайті Міністерства Фінансів України і законодавство України, 

зокрема Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали ті 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 

суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, 

які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 

управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

Аудиторська перевірка проводилась відповідно до Закону України «Про 

аудиторську діяльність», Закону України «Про страхування», розпорядженням Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 «Про 

затвердження порядку складання звітних даних страховиків», Міжнародних стандартів 

Аудиту, які рекомендовані Аудиторською палатою України для застосування в якості 

національних, в тому числі і МСА 800 "Особливі міркування-аудити фінансової звітності, 

складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення" в частині 

висновків щодо компонентів фінансових звітів, МСА 805 «Особливі міркування –аудити 

окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту», 

Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених Розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 

року № 40 (зі змінами та доповненнями). 

 Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 

звітності та документах ПрАТ  «Страхова компанія «Фенікс», що були надані нам 

керівниками та працівниками Товариства, і вважається надійною і достовірною. 

Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для 

висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що 

відповідно до параграфів Д18 - Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 

проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський 

висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає 

користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості. 

За правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності, що представлені аудитору для перевірки несе Генеральний  

Директор та головний бухгалтер ПрАТ  «Страхова компанія «Фенікс». 

Ми вважаємо, що отримали достатні і відповідні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

На нашу думку, при складанні  фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року та за 

рік, що закінчився на зазначену дату, ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» 
взагалі дотрималось вимог МСФЗ. 

При цьому, 

- 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 

 

 У річній фінансовій звітності  ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» достатньо 

розкрита інформація, яка необхідна нам для виконання завдання з аудиту фінансової 

звітності. 

         На нашу думку, фінансова звітність справедливо та достовірно, у всіх суттєвих 

аспектах представляє фінансовий стан ПрАТ  «Страхова компанія «Фенікс» 

 станом на 31.12.2015 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та 

інформацію про власний капітал, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та 

первинними документами, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

         Під час роботи нами були виконані зокрема процедури перевірки, які забезпечують 

можливість надання для користувачів фінансової інформації судження про те, що статті 

річної фінансової звітності взаємно пов’язані між собою. 

 

04.03.2016 року 

Річні фінансові звіти загального призначення та річний звіт ПрАТ  «Страхова компанія 

«Фенікс»  підтверджує ТОВ «АФ «Євроаудит» (свідоцтво № 2126 видане аудиторською 

палатою України 23.02.2001 р. чинне до 29.10.2020 р.) 

Директор аудиторської фірми 

“Євроаудит” (сертифікат аудитора серії А 

№ 003844 виданий 25.06.99 р. чинний до 25.06.18 р.)                                 Л.С. Заєць 

пр-кт Академіка Глушкова, буд.1 
 
 

 
  

 
 

 
 

  

  

  

  

  



  

 

 
 


