
Звіт незалежних аудиторів 

         Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
ВІЄНА ІНШУРАНС ГРУП», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 
року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал 
за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову 
звітність 

Управлінський персонал ПрАТ «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄНА 
ІНШУРАНС ГРУП» несе  відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які 
затверджені Міністерством фінансів України, 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 
фінансові 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. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року  менше 

розміру зареєстрованого статутного капіталу. Це не відповідає вимогам п.2.5 
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, які затверджені 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
№ 40 від 28 серпня 2003 року із змінами та доповненнями та вимогам статті 155 
Цивільного кодексу України. 

 

Умовно - позитивна  думка 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться  параграфі 

«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність 
відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан  ПрАТ «ЮПІТЕР 



ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові 
результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у 
відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які 
затверджені Міністерством фінансів України. 

Показники бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідають 
показникам  фінансового звіту страховика.  

 
«20» квітня   2012 року.    
 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв.3 
 
Директор 

 ТОВ “Аудиторська фірма “Оригінал”                                С.В. Ярошинська 
(сертифікат аудитора Серія А  № 001914 
 виданий рішенням Аудиторської палати України  
№ 15 від 27 травня 1994 р. та продовжений  
строком до 27 травня 2013 р. рішенням № 188/2 від 26 березня 2008р.) 

 
 

 


