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м. Київ

Управлінському персоналу
ПрАТ «Страхова компанія «Провідна»
Акціонерам ПрАТ «Страхова компанія «Провідна»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
Вступний параграф
1. Основні відомості про емітента
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Провідна» (далі – Товариство або Страхова
компанія).
Найменування суб’єкта перевірки

Код ЄДРПОУ
Серія та бланковий № свідоцтва
державну реєстрацію
дата проведення державної реєстрації
номер запису про заміну свідоцтва
Орган, який видав свідоцтво
Місцезнаходження:
Власне приміщення
Телефакс

Приватне акціонерне товариство «Страхова
компанія «ПРОВІДНА» є правонаступником всіх
прав і обов’язків ЗАТ «Страхова компанія
«ПРОВІДНА» (зміна найменування згідно з
рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ «СК
«ПРОВІДНА» (протокол №1/10 від 01.02.2010),
яке було правонаступником всіх прав і обов’язків
ЗАТ «ІФД КапіталЪ СТРАХУВАННЯ» до зміни
назви товариства згідно з рішенням загальних
зборів акціонерів (протокол №1 від 30.05.2006
р.), яке в свою чергу є правонаступником всіх
прав і обов’язків ЗАТ «Міжрегіональна страхова
компанія «НАДРА» в результаті зміни назви
товариства згідно з рішенням загальних зборів
акціонерів (протокол №1 від 14.05.2004 р.)
23510137
про Серія АО1 № 375877
30.06.2004 р.
1 073 105 0072 000762
Державний реєстратор у Солом’янській районній
у м.Києві державній адміністрації Бровко
Катерина Петрівна
03049 м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25
03049 м.Київ, проспект Повітрофлотський, 25
+38(044) 492-18-18

Поточні рахунки.
Поточний
рахунок
товариства
МФО
Назва банку
Наявність
підрозділів

Товариство має 77 поточних і інших, ніж
депозитні, рахунків в банківських установах
головного

офісу 265003941501
300120
ПАТ «Банк Петрокоммерц –Україна»

відокремлених

структурних ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» має 25
відокремлених підрозділів без права юридичної
особи, які діють на підставі Положень про філії і
розташовані в містах: Вінниця, Дніпропетровськ,
Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ,
Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв,
Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Суми,
Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький,
Черкаси, Чернігів, Житомир, Херсон, Чернівці.
Основний вид діяльності
65.12 Інші види страхування, крім страхування
життя
Кількість акціонерів
3
Найменування, місцезнаходження, телефон ПАТ «Національний депозитарій України»
депозитарія та зберігача
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка , б. 3
Тел. (044) 279-10-74, факс (044) 279-12-49
Ліцензія ДКЦПФР серії АВ №189650 від
19.09.2006 (дійсна до 19.09.2016)
ТОВ «Трансферт»
01113, м.Київ, б-р Лесі Українки, 21-Б
Тел. (044) 284-82-87, факс (044) 490-72-77
Ліцензія ДКЦПФР серії АБ №177017 від
05.07.2005 (дійсна до 05.07.2010)
Кількість працюючих
3296 працівників
Остання дата публікації інформації про № 15-16/6 від 25.04.2013 фінансово-економічний
діяльність. Назва друкованого органу, тираж тижневик «Україна Бізнес Ревю», що є
офіційним друкованим виданням
Держфінпослуг»
Тираж 30 000 примірників
Дата подання до ДКЦП та ФР останнього 14 травня 2013 року
річного звіту
Дата проведення останніх зборів акціонерів
03.12.2013р.
Дата та термін сплати дивідендів
Відповідно до Господарського Кодексу, Закону
України «Про акціонерні товариства» та Статуту
товариства
Відповідальні
особи
за
фінансово- Голова Правління Сіренко Ірина Григорівна з
господарську діяльність
07.04.2006 р. (протокол №1 загальних зборів
акціонерів від 07.04.2006 та наказ від 07.04.2006
№59-К) по 11.03.2013р. (наказ №14 зв/цо-к від
11.02.2013р.) Пахомов Євгеній Іванович з
12.03.2013р. (наказ №84 цо-к від 12.03.2013р);
Головний бухгалтер Галицька Наталія Вікторівна
№ 31пр/цо-к) по
з 29.09.2006р.(наказ №

01.03.2013р (наказ №60 цо-к від 01.03.2013р);
Щерба Тетяна Іллівна з 01.03.2013р (наказ
№61 цо-к від 01.03.2013р).

2. Опис аудиторської перевірки
Приватним акціонерним товариством Аудиторською фірмою «Де Візу»
проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства станом на
31 грудня 2013 року, складеної за Міжнародними стандартами фінансової
звітності. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг (МСА), які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в
Україні.
Крім того, при проведенні аудиту ми дотримувались вимог щодо
розкриття інформації в аудиторському висновку встановлених регулятором –
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від
29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики)», рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 1528 від 19.12.2006 р. «Про затвердження Положення щодо
підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та
професійними учасниками фондового ринку».
Нами було виконано:
– визначення відповідності фінансової звітності основним принципам
обліку,
встановленим
обліковою
політикою
підприємства
та
загальноприйнятим принципам обліку;
– тестування аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити
зазначені у звітності суми і показники та наведені пояснення до них;
– дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під
час підготовки фінансової звітності;
– оцінку надійності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю;
– визначення можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на
звітність;
– вибірковий контроль;
– оцінку подання фінансової звітності;
– загальну оцінку фінансового стану.
До перевірки надано фінансову звітність Товариства складену за
Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;
- Звіт про власний капітал за 2013 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня
2013 року.
Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з використанням
принципу вибіркової перевірки до уваги приймалися лише суттєві помилки,

планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також
оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам,
щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним
впродовж періоду перевірки.
Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних
бухгалтерського обліку, звітності та документах Товариства, що були надані
аудиторам, вважається надійною і достовірною.
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки
отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки
щодо фінансової звітності Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно основи бухгалтерського обліку
описаної в примітках. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є
прийнятною з метою складання фінансової звітності Страхової компанії на
31.12.2013 року в існуючих обставинах. Управлінський персонал несе
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової
звітності Страхової компанії за 2013 рік на основі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг. 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 процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум та розкриття їх у 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 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 використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та
оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази
для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
За 2012 рік балансову вартість об’єктів нерухомості проведено як
справедливу вартість із застосуванням ринкового методу, що ґрунтується на
порівняльному продажу аналогічних об’єктів нерухомості. Внаслідок
відсутності необхідної інформації по продажу аналогічних об’єктів та
постійне коливання ринкових цін унеможливлює висловлення достатнього
рівня впевненості щодо вхідних залишків основних засобів станом на
01.01.2013 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за
2013 рік відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» на
31.12.2013 року та її фінансові результати відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
За результатами проведених нами процедур аудитором не
ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства.
Інші питання
Цей звіт призначений виключно для управлінського персоналу,
акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Провідна», Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює
управління у сфері ринків фінансових послуг і не може бути
розповсюджений між іншими сторонами не вказаними у цьому звіті.
Додатком до цього аудиторського звіту (висновку) є Звіт щодо іншої
додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528
«Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації
емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 №
1360 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої
позики)» - (додаток №1).

Основні відомості про аудиторську фірму
Назва аудиторської фірми
Код за ЄДРПОУ
Дата державної реєстрації
Місцезнаходження
Телефон (факс)
Номер і дата видачі Свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Особа відповідальна за проведення
аудиторської перевірки
Номер і дата видачі сертифіката особи,
відповідальної за проведення аудиторської
перевірки
Серія та номер і дата свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів
Інформація щодо внесення про включення до
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ

Приватне акціонерне товариство Аудиторська
фірма «Де Візу»
22917414
23.12.1994
01001, м. Київ
вул. Малопідвальна, буд.10, офіс 11
(044) 279-00-00
№ 1373 видано на підставі рішення
Аудиторської палати України № 98 від
26.01.2001. Строк дії свідоцтва до 23 грудня
2015 р.
Іващенко Віктор Петрович
Сертифікат аудитора Серії А № 002480,
виданий рішенням АПУ від 29.06.1995 № 32,
дійсний до 29.06.2014;
Серія П №000006 від 05.02.2013. Реєстраційний
номер Свідоцтва – 06. Строк дії - до
23.12.2015.
Свідоцтво № 0076 від 22.10.2013.
Розпорядження Нацкомфінпослуг від
22.10.2013 року №3741.

Дата звіту та умови договору
Перевірка проводилась з 24 лютого 2014 року по 10 квітня 2014 року.
Перевірка проведена згідно з договором про надання аудиторських послуг №
128-А від 21 червня 2013 року. Дата видачі висновку 11 квітня 2014 року.

В.о Генерального директора
(сертифікат аудитора Серії А № 002480,
виданий рішенням АПУ від 29.06.1995 р. № 32, дійсний до 29.06.2014 р.)

В.П. Іващенко

