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НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
щодо річних звітних даних 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" 

 

Незалежний звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-

1997" (далі – Звіт) адресовано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" (далі – ПРАТ 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997"). 

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки 

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ПРАТ "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за 2016 рік (далі – звітні дані), у відповідності до 

Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання 

впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», а також вимог 

чинного законодавства України. 

Метою завдання було надання впевненості щодо річних звітних даних страховика щодо 

здійснення страхової діяльності. 

Основні відомості про страховика: 

Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ПАНАЦЕЯ-1997" 

Код за Єдиним державним реєстром 

підприємств та організацій України 
24735858 

Місцезнаходження 
01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. 

ЧИГОРІНА, будинок 59 

Дата державної реєстрації 05.03.1997 року  

 

Звітні дані складаються відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, 

затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 03.02.2004 № 39 (далі – Порядок № 39). 

Предметом перевірки були звітні дані ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ПАНАЦЕЯ-1997" за 2016 рік. Відповідно до Порядку № 39, річні звітні дані складаються 

відповідно до додатків до Порядку № 39, а саме: 

- загальні відомості про страховика (додаток 1); 

- звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2); 

- звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика 

(додаток 3); 
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- пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4). 

Визначення критеріїв 

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Порядку № 39 та 

полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на 

підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, 

що не суперечать один одному та є порівняними. 

Опис властивих обмежень завдання 

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2016 

рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за 

яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та була 

висловлена умовно-позитивна думка. 

Обмеження щодо розповсюдження 

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, в результаті чого 

він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими 

сторонами, ніж ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" або 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

України. 

Визначення відповідальної сторони 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно 

до чинного законодавства України та Порядку № 39 та за такий внутрішній контроль, який він 

вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки для підтвердження достовірності звітних 

даних на основі результатів виконаного нами завдання.  

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання 

впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної 

фінансової інформації». Цей стандарт не вимагав від нас дотримання відповідних етичних 

вимог, проте нами були дотримані відповідні етичні вимоги та вимоги щодо незалежності. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо 

того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і 

містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір 

процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету 

перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків 

можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на 

оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання 

подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні 

процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. 

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

умовно-позитивної думки. 
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Послідовність подання інформації у Розділі 1 Пояснювальної записки відрізняється від 

послідовності, яка наведена у Додатку 4 до Порядку №39. 

Крім того, окремі складові пояснювальної записки відсутні, а саме: 

- пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у 

страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів; 

- стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з 

розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів; 

- інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження 

відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, 

які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», звітні дані ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за 2016 рік складені на підставі даних бухгалтерського обліку 

ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за відповідний період і 

містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, в усіх суттєвих 

аспектах, відповідно до Порядку № 39. 

Підпис аудитора 

Аудитор  Комчадалов С.Є. 

Cертифікат аудитора серія А № 006152, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 165 від 

30.06.2006 року. 

Генеральний директор ТОВ «АФ «Гравіс»  Черв'як С.В. 

Cертифікат аудитора серія А № 006226, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 171/3 

від 19.01.2007 року. 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки фінансових установ, № 0131, строк дії – з 27.03.2014 по 24.02.2016. Строк дії продовжено до 

28.01.2021 

Дата аудиторського звіту 21 квітня 2017 року  

Адреса аудитора  
Україна, 61072 

 м. Харків, пр. Леніна, 56,  

Тел.: (050) 329-09-90,  

E-mail: info@gravis-audit.com.ua  

 


