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За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

 

Цей «Аудиторський висновок»  адресується : 

• Вищому Органу -  Загальним Зборам акціонерів;  

• Генеральному директору.  

                                                                        
Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми             

«Рада Лтд» була проведена аудиторська перевірка річної   фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» (далі  Товариство) 
станом на 31 грудня 2012 року, що додається, у складі Балансу, Звіту про фінансові 
результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до 
фінансової звітності та  іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу 
з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом – 
«фінансова звітність»).  

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітці 2  концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується 
на обмеженому застосуванні положень МСФЗ, включаючи: 

- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  
- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як 

очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату 
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом 
на   31.12.2013 р.  

Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана у якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 
31.12.2013 р. 

      Відповідальність управлінського персоналу  
Управлінський персонал несе відповідальність за  складання цієї фінансової 

звітності згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітці 
2. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання 
повного комплекту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «САТІС» на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах.  Управлінський персонал 
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає як необхідний 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 

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 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, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 

закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, 
будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли 
управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з 
МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання  
            Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що оскільки 
попередня звітність складена відповідно до МСФЗ, що чинні станом на 31 грудня 2012 р., 
як зазначено в Примітці 2,  існує можливість внесення в попередню фінансову звітність 
коригувань, необхідних для підготовки остаточного варіанту фінансової звітності за 
МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року  відповідно до МСФЗ, що будуть чинні на вказану 
дату.  Крім того, ми звертаємо увагу на те, що згідно МСФЗ достовірне подання 
інформації щодо  фінансового стану компанії може забезпечити тільки повний комплект 
фінансової звітності в сукупності з порівняльною інформацією.      

В зв’язку з тим, що обраною компаніє датою переходу на застосування МСФЗ є        
1 січня 2012 року, звітність за 2012 рік є попередньою фінансовою звітністю, та 
відповідно першим періодом, за який компанією буде подана повна порівняльна 
інформація в обсягах, що вимагаються МСБО 1 «Подання фінансової звітності».  

Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що  відповідно 
до вимог Міністерства фінансів України фінансова звітність за 2012 рік складається за 
формами, встановленими  національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку.  

    Попередню фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «САТІС» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на 
МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «САТІС» може бути не прийнятною для інших цілей. 

 Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 
відповідним органам Національній комісії, що здійснює    державне  регулювання  у сфері 
ринків фінансових послуг. 

 
          
м. Київ, 15 квітня  2013 року 
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