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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

щодо фінансової звітності  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» 

станом на 31.12.2015 р. 
 

 

Керівництву АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» 

 

Національній комісії 

з цінних паперів та фондового ринку 

 

Національній комісії, що здійснює державне  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

 

 

Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «УПК-

Аудит Лтд.» (далі – Аудитор) провела аудит річної фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (надалі –

Компанія), яка включає Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт 

про фінансові результати за 2015 р., Звіт про рух грошових коштів за 2015 р., Звіт про 

власний капітал за 2015 р., Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші примітки 

до річної звітності за 2015 р. 

Перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА). 

Товариство веде бухгалтерський облік своєї господарської діяльності відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 

дотриманням вимог інших законодавчих і нормативних актів. На підставі даних 

бухгалтерського обліку складено фінансову звітність за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, яка стала об’єктом аудиторської перевірки. 
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Основні відомості про Аудитора 

Повне найменування Аудиторська компанія - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «УПК-Аудит Лтд.» 

Код за ЄДРПОУ 30674018 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого АПУ 

свідоцтво № 2228 від 26.01.2001 (дія свідоцтва 

рішенням АПУ від 30.07.2015 № 213/3 

подовжена до 30.07.2020) 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, виданого Комісією 

П 000312 дата видачі 30.11.2015 р. 

Строк дії Свідоцтва з 30.11.2015 р. до 

30.07.2020 р. 

Відомості про аудиторів, які проводили 

аудиторську перевірку 

Шмакова Тетяна Володимирівна 

сертифікат аудитора серії А  

№ 004203 від 25.04.2000 р. 

Місцезнаходження  Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 

Телефон 230-47-32, факс: 230-47-34. 

 

Основні відомості про Компанію  

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА 

ЗАХИСТ»  надалі АТ „СК „ДОБРОБУТ ТА 

ЗАХИСТ” 

Код за ЄДРПОУ 31571133 

Види діяльності  65.12 Інші види страхування, крім страхування 

життя 

Місцезнаходження  01001, м. Київ, вул.. Михайлівська, будинок 24/11-

13В 

Дата державної реєстрації, номер запису 02.07.2001р. №  1 066 120 0000 000816 

Дата реєстрації останнього внесення змін 

до статуту та № запису 

21.05.2015р., 1 074 105 0029 035765 

Дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців 

02.07.2001р. №  1 066 120 0000 000816 

Наявні ліцензії 1.Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

вантажів та багажу, серія АВ №584742, видана 

ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

2.Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника), серія АВ №584743, видана ДКРРФПУ 

21.07.2011 р., строк дії – безстрокова ; 

3.Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), серія АВ 

№584744, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії 

– безстрокова; 
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4.Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

інвестицій, серія АВ №584745, видана ДКРРФПУ 

21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

5. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

майна (крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту),вантажів та 

багажу(вантажобагажу), серія АВ №584746, видана 

ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

6. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

медичних витрат, серія АВ №584747, видана 

ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

7. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів, серія АВ 

№584748, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії 

– безстрокова; 

8. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі обов’язкового особистого 

страхування від нещасних випадків на транспорті, 

серія АВ №584749, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., 

строк дії – безстрокова; 

9. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі обов’язкового особистого 

страхування працівників відомчої (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та 

сільської пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд), серія АВ № 584750, 

видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – 

безстрокова; 

10. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 

об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких 

може призвести до аварій екологічного та 

санітарно-епідеміологічного характеру, серія АВ 

№584751, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії 

– безстрокова; 

11. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

фінансових ризиків, серія АВ №584752, видана 

ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – безстрокова;  

12. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

відповідальності перед третіми особами (крім 
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цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного 

транспорту, відповідальність власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника), серія АВ №584753, видана ДКРРФПУ 

21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

13. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування від 

нещасних випадків, серія АВ №584754, видана 

ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – безстрокова; 

14. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного), серія 

АВ, №584755, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., 

строк дії – безстрокова; 

15. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного медичного 

страхування (безперервне страхування здоров’я), 

серія АВ № 584756, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 

р., строк дії – безстрокова; 

16. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту), серія АВ 

№584757, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії 

– безстрокова; 

17. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування 

здоров’я на випадок хвороби, серія АВ № 584758, 

видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., строк дії – 

безстрокова; 

18. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серія 

АВ №584759, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., 

строк дії – безстрокова; 

19. Ліцензія на право здійснення страхової 

діяльності у формі добровільного  страхування 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника), серія 

АВ №584760, видана ДКРРФПУ 21.07.2011 р., 

строк дії – безстрокова. 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Аудит річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 р. проведено 

Аудиторською компанією Товариством з обмеженою відповідальністю «УПК-

Аудит Лтд.», відповідно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненості 

(Аудит) від 18.02.2016 р. № 17-2950 у строк з 16.03.2016 р. по 28.03.2016 р. 
 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне 

представлення означеної фінансової звітності відповідно до Закону України «Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський 

персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він 

визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, вільної від 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
 

Відповідальність Аудитора 

Відповідальність Аудитора полягає у висловленні думки про перевірену фінансову 

звітність на основі результатів аудиту. 

Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську 

діяльність» і МСА. Ці документи вимагають від Аудитора дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планувати і виконувати аудит для отримання достатньої 

впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та 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 використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання 

фінансової звітності. 

Аудитор вважає, що в ході проведення аудиторської перевірки ним отримані 

достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Компанії за 2015 рік 

Аудитор зауважив наступне: 

у складі статті «Інші фінансові інвестиції» (р.1035) відображена вартість акцій ПАТ 

ЗНВКІФ «ДОМІНАНТА», ПАТ «ІМПУЛЬС-ПЛЮС», ПАТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТИЦІЇ 

ПЛЮС» та ПАТ ЗНКІФ «Сертеза». На звітну дату, вартість цих акцій була відображена з 

урахуванням проведеної уцінки на 15%, розрахунок якої був здійснений Компанією 

виходячи з власного судження керівництва з урахуванням суб’єктивної оцінки зменшення 

передбачуваних майбутніх грошових потоків. Але, згідно рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Щодо зупинення внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів» №1149 від 28.08.2014 р. з урахуванням його 

оскарження (стадія оскарження припинена ухвалою від 07.04.15 р.) та №1105 від 

19.08.2014 р. депозитарним установам з 28.08.2014 р. було заборонено вносити зміни до 

системи депозитарного обліку, щодо цінних паперів вищезазначених компаній. На час 

проведення перевірки, до Рішення комісії зміни не вносились. Тому, на думку Аудитора, 

переоцінена вартість активу з урахуванням неврахованого зазначеного фактору, може 

суттєво вплинути на загальний показник даної статті. 
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Умовно-позитивна думка  

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у 

параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перевірена фінансова 

звітність достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» станом на 

31 грудня 2015 року, фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, 

що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» і Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

 

 

 

Генеральний директор  

АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.»      Л. Д. Горбатенко 

(сертифікат аудитора серії А  

№ 6001 від 26.12.2005 р.) 

 

Головний аудитор 

АК ТОВ «УПК-Аудит Лтд.»     Т.В. Шмакова 

(сертифікат аудитора серії А  

№ 004203 від 25.04.2000 р.) 

 

12 квітня  2016 року 
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