
 

  
 

Аудиторський висновок 
(ЗВІТ- незалежного аудитора ) 

 щодо  щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних 
страховика    Приватне  Акціонерне товариство  «Страхова 

компанія «Фенікс» станом на 31.12.2012 року 
 

Національна комісія,що здійснює 
державне  регулювання на ринку 

фінансових послуг  
22.04.2013 р.                                                                               м. Київ 
 
 

Мною, Заєць Ларисою  Степанівною, незалежним аудитором ТОВ 
«Аудиторська фірма «Євроаудит»,  яка  здійснює аудиторську діяльність на підставі 
сертифіката аудитора  № 003844 , серія А, згідно рішення  Аудиторської палати 
України від 25.06.1999 року за № 79, строк дії сертифіката  до 25.06.2013 року 
проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Фенікс» , а саме: 
� баланс станом на 31.12.2012 р.(звіт про фінансовий стан); 
� звіт про фінансові результати за 2012 рік (звіт про прибутки та витрати); 
� звіт про рух грошових коштів (складено за прямим методом) за 2012 рік; 
� звіт про власний капітал (звіт про зміни в капіталі) за 2012 рік;  
� примітки до фінансової звітності за 2012 рік; 
� звіт про доходи та витрати страховика за 2012 рік; 
� річні звітні дані страховика, що складаються згідно з «Порядком складання звітних 

даних», затверджених  розпорядженням Держфінпослуг № 39 від 03.02.2004 р.  
опис важливих аспектів облікової політики на 31.12.2012 р. та інші пояснювальні 
примітки. 
Місце проведення аудиту: м.Київ-187, пр-т Академіка Глушкова 1. 
Початок перевірки – 12.04.2013 р. 

Закінчення перевірки – 22.04.2013 р. 
Дата видачі висновку – 22.04.2013 р. 

 
 

 
Підстава проведення аудиту 

 
Аудиторська перевірка проводилась згідно з вимогами Закону України «Про 

аудиторську діяльність», Закону України «Про страхування», Положення щодо 
підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних 



паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. за № 1528 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за № 53/13320. 
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР від 
29.09.2011 р. №1360 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за 
№1358/20096, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням від 19.12.2006 р. за № 1591 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 05.02.2007 р. за № 97/13364, розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. 
№39 «Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків», Міжнародних 
стандартів Аудиту, які рекомендовані Аудиторською палатою України для 
застосування в якості національних, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 
формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової 
звітності та річних звітних даних страховика, які затверджені розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. 
№ 5204 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювань ринків фінансових 
послуг України від 12.10.2006 р. №6313) та погоджені рішенням Аудиторської палати 
України від 28.09.2006 р. № 166. Міжнародні стандарти аудиту з надання впевненості 
та етики, зокрема Міжнародні стандарти аудиту 700, 705, 706. 720, вимагають щоб 
планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок 

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку 
відповідності застосованих принципів обліку вимогам МСБО, МСФЗ, а також оцінку 
відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства України 
щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, які не протирічать 
МСБО. 

 
Відповідальність управлінського персоналу 

 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення фінансового звіту у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих виправлень 
внаслідок шахрайства або помилки, а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам. 
 

Відповідальність аудитора. 
 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на 
основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту 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 судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих 
викривлень фінансах 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, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта  господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 



оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. 

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

 
Висновок 

 
Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність у всіх суттєвих 

аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 
31.12.2012 р. згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Річні звітні дані страховика за 2012 рік відповідають вимогам порядку 
складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг 
№ 39 від 03.02.2001 р. із змінами та доповненнями, а також іншим нормативно-
правовим актам, на підставі яких вони складаються. 

Виходячи з вищенаведеного, висновок в частинi формування фiнансової 
звiтностi товариства носить  позитивний характер. 

 
22.04.2013 р.                                                                               м. Київ 
 
 
Директор аудиторської фірми       Л.С.Заєць  
“Євроаудит”( сертифікат аудитора   
 № 003844 від 25.06.99 р., свідоцтво  
Держфінпослуг №000711 від 20.08.04) 
м. Київ-187, а/с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77. 
 


