
 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  
«ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
Учасникам та найвищому керівництву 
ПрАТ СК  «ЮПІТЕР ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

 
ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
  

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», що додається, 
яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові 
результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з 
стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, 
яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. 
  

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітці концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 
  

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін 
вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
  
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність 
  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності 
згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. Управлінський 
персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки. 
  
Відповідальність аудитора 
  

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. 
  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності 



внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої 
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 попередньої фінансової 
звітності.  
  Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.  
Умовно-позитивна  думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до 

МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

При складанні фінансової звітності компанія керувалася  МСФЗ та роз’ясненнями 
Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та 
спільним листом Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби 
статистики України від 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.  

Звітність, що подана до Нацкомфінпослуг,  складена за формами, які встановлені Порядком 
складання звітних даних страховиків, затвердженими розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 23.04.2004 за № 517/9116. 

Компанією МСБО 1 «Подання фінансової звітності»  застосовується частково. В порушення 
посилювальної  якісної характеристики фінансової звітності – зіставності та вимог п.21 МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» фінансова звітність  товариства 
за 2012 рік не містить три звіти про фінансовий стан, два звіти про сукупні доходи, два звіти про рух 
грошових коштів, два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки, що включають 
порівняльну інформацію за 2011 рік відповідно вимогам МСФЗ. 

Протягом звітного року управлінський персонал  товариства не здійснював перевірку 
зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації, що є 
відхиленням від вимог п.10 МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів». 

Умовно - позитивна  думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках, 
включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, 
будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли 
управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. 

 Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Ми звертаємо увагу на внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та 
попередню фінансову звітність ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 2012 рік  під час складання балансу 
першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо 
увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти 
про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти 
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 
інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення 
фінансового стану ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ 



ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів згідно з МСФЗ.  

 Попередню фінансову звітність ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  було складено в процесі зміни 
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність 
ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП» може бути не прийнятною для інших цілей. 

 

 
 

Директор 
 ТОВ “Аудиторська фірма “Оригінал”                                С.В.Ярошинська 

 
Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001914, виданий на підставі рішення Аудиторської палати 

України від 27 травня 1994 року за №15 та продовжений рішенням від 04 квітня 2013 року за № 266/2,  термін 
чинності - до 27 травня 2018 року. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ Серія А № 000008 від 18 травня 2004 року, видане Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг 18 травня 2004 року. Строк дії  Свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 
21 серпня 2008 року № 1030 до 27 травня 2013 року. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку Серія та номер П 000046, видане за реєстраційним номером 46 від 12 березня 2013 р., чинне 
до 04 листопада 2015 р. 

 
«04»  квітня  2013 р. 
 
04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3 

 


