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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежного аудитора) 
Щодо фінансової звітності:  
 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ЕТАЛОН» 
за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. 
по результатам перевірки незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ « Аудиторська фірма  «Добсон-консалтинг» 
згідно з договором  № 0050 від 16.03.2015 року 

 
 
м. Київ «27» березня  2015 р. 
 
 
1. АДРЕСАТ 
Звіт незалежного аудитора призначається для  власників цінних паперів та  керівництва суб'єкта 

господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється  і може бути використаний  для подання  до 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

  

2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 
Аудитор здійснив перевірку річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «ЕТАЛОН», яка складає комплект фінансової звітності у відповідності до 
МСФЗ та включає: 

 Баланс станом на 31.12.2014 р. (форма1); 
 Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 

року  (форма 2);  
 Звіт  про рух грошових коштів  за 2014 рік (форма 3); 
 Звіт про власний капітал за 2014 рік (форма 4); 
 Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та 

інші пояснювальні примітки. 

 
3. ВИСНОВОК  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТО-
ВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ. 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання цієї фінансової звітності ві-
дповідно до принципів визначеної облікової політики та міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності (надалі МСФЗ).  

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформа-
ції, фінансового звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; ви-
бір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають об-
ставинам. 
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Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень,  що впли-
вають на суми активів та зобов'язань, відображених у попередній фінансовій звітності, а також 
на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного періоду. 
Відповідальність стосовно наданої попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на основі резуль-
татів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а та-
кож планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінан-
сова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження ауди-
тора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки.  

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
для складання та достовірного подання  суб’єктом господарювання попередньої фінансової звіт-
ності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висло-
влення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит вклю-
чав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності. 

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підста-
ви для висловлення модифікованої аудиторської думки. 

АУДИТОРСЬКА ДУМКА 
Складання аудиторського висновку (звіту) щодо комплекту фінансової звітності регламентується 
МСА, зокрема у відповідності з вимогами МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту 
щодо фінансової звітності»,  МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 
МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудито-
ра». У зв’язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський ви-
сновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» 

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ 
При переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності Товариством не була переоцінена не-
рухомість за справедливою вартістю, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». До 
складу нематеріальних активів віднесено велику кількість програмних продуктів та ліцензій до 
них, що не підпадають під термін нематеріальний актив, згідно МСФЗ.  

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний) 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року є другим повним комплектом 
річної фінансової звітності. 
На думку аудитора, річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, за 
винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відпові-
дно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу 
щодо стандартів та тлумачень, що прийняті управлінський персоналом згідно з МСФЗ ста-
ном на 31 грудня 2014 року.  
Річна фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, трансформованих за 
вимогами МСФЗ.  
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4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Добсон-консалтинг» 

Код за ЄДРПОУ 21681636 

Дані  Свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та ауди-
торів, виданого АПУ 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів № 1909, видане згідно з Рішенням Аудитор-
ської Палати України від 30.03.2001 року № 100, термін 
чинності Свідоцтва продовжено до 27.01.2016 року за Рі-
шенням Аудиторської палати України від 27.01.2011 року 
№ 227/3 

Дані Свідоцтва про включення  
до реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які можуть проводити  
аудиторські перевірки фінансових 
установ 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевір-
ки фінансових установ № 0140 від 5.06.2014 р.,  
видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг 
від 5.06.2014 р. № 1723,  чинне до 27.01.2016 р. 

Інформація про аудиторів, що брали 
участь в аудиторській перевірці Слугіна С.А. 

Телефони (044) 492-25-43 

Поштова адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89 

Електронна адреса dobsson@ukr.net 

 
5. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА 
 

Повна назва Приватне акціонерне товариство 
Страхова компанія «Еталон» 

Код за ЄДРПОУ 20080515 

Місце знаходження 03057 Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, ІІ-й під’їзд 

Дата державної реєстрації 15.11.2001р. Печерською районною в м. Києві  
державною адміністрацією 

Основні види діяльності  
згідно статутних документів 

за КВЕД: 65.12 – інші  видистрахування,  
крім страхування життя 

Середньоспискова чисельність  
працівників 181 

Дані про ліцензії  
на здійснення страхової діяльності 

Ліцензії серії АВ №469848–469849, 469851–469869 
469897 від 28.07.2009 року, АГ №569184 від 06.01.2011 
року, АВ №594251 від 23.01.2012 року. 
Всього 24 ліцензії з безстроковим терміном дії. 
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6. ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУ-
ДИТУ 

 

Дата та номер договору Договір 0050 від 16.03.2015 року 

Період, яким охоплено проведення аудиту  З 01.01.2014 по 31.12.2014 року 

Дата початку та дата закінчення аудиту Початок – 16.03.2015 року 
Закінчення – 27.03.2015 року 

 
 

7. ПІДПИС 
Виконавець — Аудитор 
Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 
27.12.2018 року згідно рішення Аудиторської  
Палати України № 281/2 від 31.10.2013 року. 

  
 
 

С.А. Слугіна 
 
Директор  
ТОВ Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» 
Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 
27.12.2018 року згідно рішення Аудиторської  
Палати України № 281/2 від 31.10.2013 року 

  
 

 
 
 

С.А. Слугіна 
  

 
 
 
 

М.П. 
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