
 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства  
  «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

Національна комісія, що здійснює державне  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Учасникам та найвищому керівництву 

ПрАТ СК  «ЮПІТЕР ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 2014 рік,  яка  згідно з пунктом 

8 МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 

2013р. № 433 включає такі компоненти:  

– Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

– Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі); 

– Примітки до фінансової звітності. 

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством 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. 

Фінансова звітність за 2014 р. складена відповідно до змін, внесених Законом № 3332 до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-

XIV  (п. 12.2 ст. 121), п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 

28.02.2000 р. № 419, Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. № 433. 

Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на 

31 грудня 2014р. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» несе  відповідальність 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.  

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі 

результатів проведеного нами аудиту.  

Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

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. 

Умовно-позитивна  думка аудитора щодо фінансової звітності відповідно до МСА 705 

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 31 грудня 

2014 року. 

Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток 

визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового 

законодавства України. У фінансовій звітності Товариства не відображено вплив відстрочених 

податків. 

Відповідно до вимог Міністерства фінансів України фінансова звітність за 2014 рік 

складається за формами, встановленими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, що обмежує Товариство в розкритті інформації у відповідності Міжнародним стандартам 

фінансової звітності. 

Звітність, що подана до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг,  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, 

із змінами відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» від 17.10.2013 р. № 3723. 

Звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати 

на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом 

можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні 

умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких відмінностей на 

операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. 

Умовно - позитивна  думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮПІТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  станом на 31 грудня 2014 року, його 

фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
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