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Звіт щодо фінансової звітності 

Приватним акціонерним товариством Аудиторська фірма «Де Візу» 
проведено аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Провідна», що додається та включає: 

‐ Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 року; 

‐ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за  
2014 рік; 

‐ Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік; 

‐ Звіт про власний капітал за 2014 рік; 

‐  Примітки до річної фінансової звітності відповідно до МСФЗ станом 
на 31 грудня 2014 року; 

‐  стислий виклад облікових політик; 

‐  інші пояснювальні примітки. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної 
основи фінансової звітності, а саме: Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, облікової політики Товариства. Це визначає той факт, що основа 
фінансової звітності є прийнятною з метою складання фінансової звітності 
Страхової компанії станом на 31.12.2014 року в існуючих обставинах. 
Управлінський персонал 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 фінансової 

звітності Страхової компанії за 2014 рік на основі результатів проведеного 
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг. 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 процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та розкриття їх у звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку 
цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання 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 використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та 
оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази 
для висловлення нашої думки. 
 
Підстава для надання умовно-позитивного висновку  

Внаслідок відсутності на ринку цінних паперів  у чинних нормативно-
правових  актах єдиного підходу до визначення справедливої вартості цінних 
паперів, аудитори не мали можливості отримати достатніх відповідних 
аудиторських доказів, що немає суттєвої різниці між балансовою та 
справедливою вартістю цінних паперів Товариства у вигляді акцій 
українських підприємств, що відображена у його звітності станом на 
31.12.2014 року у розмірі 200 337 тис. грн., як справедлива на підставі 
біржових повідомлень про біржові ціни, що склались на кінець 2014 року на 
ці фінансові інвестиції. 

З огляду на вищевикладене, вказуємо, що не можемо ні заперечити, ні 
погодитись, що облікові оцінки вартості цінних паперів українських 
підприємств, що обліковуються Товариством, які зроблені управлінським 
персоналом на підставі біржових повідомлень та відображені у фінансовій 
звітності  Товариства на кінець дня 31.12.2014 року та повною мірою 
відповідають  їхній справедливій вартості на вказану  дату і саме ця 
невизначеність є причиною висловлення умовно-позитивного висновку щодо 
річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова 
Компанія «Провідна», складеної станом на 31.12.2014 р. 
 
Умовно-позитивна думка 



На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за 
2014 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Провідна» на 
31.12.2014 року та її фінансові результати відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
 
Інші питання 

Діяльність страхових компаній в Україні у 2014 році та на сьогодні  
перебуває в умовах триваючої невизначеності в економічному середовищі. В 
перспективі не можливо передбачити вплив на операційну діяльність 
страхової компанії. Нами не модифіковано думку з цього приводу. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 

Назва аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство 
Аудиторська фірма «Де Візу» 

Код за ЄДРПОУ 22917414 
Дата державної реєстрації 23.12.1994 
Місцезнаходження 01001, м. Київ   

вул. Малопідвальна, буд.10, офіс 11  
Телефон (факс) (044) 279-00-00 
Номер і дата видачі Свідоцтва про 
включення  до Реєстру  аудиторських 
фірм та аудиторів 

№ 1373 видано на підставі рішення   
Аудиторської палати України № 98 
від 26.01.2001. Строк  дії свідоцтва до 
23 грудня  2015 р. 

Особа відповідальна за проведення 
аудиторської перевірки 

Іващенко Віктор Петрович 

Номер  і дата видачі сертифіката 
особи, відповідальної за проведення  
аудиторської перевірки 

Сертифікат аудитора Серії А № 
002480, виданий рішенням АПУ від 
29.06.1995 № 32, дійсний до 
29.06.2019; 

Серія та номер і дата свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів 
 

Серія П №000238  від 10.10.2014. 
Реєстраційний номер  Свідоцтва –
238.  Строк дії  10,10.2014 - до 
23.12.2015. 

Інформація щодо внесення про 
включення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ 

Свідоцтво   № 0076 від 22.10.2013.  
Розпорядження Нацкомфінпослуг  від 
22.10.2013 року №3741. 

 
 



Умови договору  
Перевірка проводилась з 24 лютого 2015 року по 10 квітня 2015 року. 

Перевірка проведена згідно з договором  про надання аудиторських послуг 
№222-А від 04 квітня 2014 року.  

 
 
 
 

В.о Генерального директора                                                   В.П. Іващенко 
(сертифікат аудитора Серії А № 002480, 
 виданий рішенням АПУ від 29.06.1995 р. № 32, дійсний до 29.06.2019 р.)    
 
 
 


