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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  

 

станом на 31 грудня 2015 року 

 
Національній комісії, що здійснює  

       державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг України  

Акціонерам та Керівництву Товариства 

 

м. Київ                                                                                                        20  квітня 2016 року 

    
Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми «Рада Лтд» 

була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Приватного акціонерного 

товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (Код ЕДРПОУ 20602681; 

місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, дата державної реєстрації 22 червня 

1993 року (далі – Товариство чи страхова компанія)) станом на 31 грудня 2015 року, що 

додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) , Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток 

до фінансової звітності.  

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом Товариства із 

використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Міжнародних стандартах 

фінансової звітності 

 

Відповідальність управлінського персоналу  

 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів відповідно до вищезазначеної концептуальної основи. 

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; 

вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам.  

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 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 
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шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 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 використаної 

облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 

загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Висловлення думки 
 

На нашу думку, складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у 

всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Приватного акціонерного товариства 

«Українська пожежно-страхова компанія»  станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові 

результати за рік, що закінчився на зазначену дату та іншу наведену у цій звітності 

інформацію, викладену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примітку 6.1 до фінансової звітності, в якій розкрита 

інформація щодо нерухомості, яка знаходиться на території АР Крим.    Ми не модифікували 

свою думку відносно цього факту. 
 

Параграф з інших питань 

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і 

операції страхової компанії, так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і 

можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в 

економічному та політичному середовищі України. 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.  

 

м. Київ,  20 квітня 2016 року 

 

Директор  з питань аудиту  

ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»     

 …………

………….. 

          Маслова С.М. сертифікат серії А №5378  від 

28.04.1994р. 

продовжено дію до 28.04.2018р.  

ТОВ Аудиторська фірма 

«Рада Лтд», 

Місцезнаходження: 

01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47, 

Поштова та фактична адреса: 

01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2\37, тел. 507-25-56. 

 
Свідоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  №1575,  

видане згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р.,  

строк дії свідоцтва  подовжено за рішенням АПУ № 322/3 

 від  25.02.2016 р. до 25 лютого 2021 року. 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

 які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ 

 відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 липня 2013 р. № 2193, 

 реєстраційний номер 41 (строк дії свідоцтва подовжено до 25 лютого 2021 року).   


