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                                                                   Положення  

про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності 

за 2018 рік. 

 

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків аудиторів, котрі 

містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування 

відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності  ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА  КОМПАНІЯ   «ЛІБЕРТІ»,   (далі по тексту 

«Товариство»). 

 

2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно 

відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2018 

року, результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився 

вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 

("МСФЗ"). 

 

3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

а Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування; 

б Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень; 

в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках 

до фінансової звітності; 

г Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли 

таке припущення є неправомірним. 

 

4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за: 

а Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю в Товариства; 

б Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент 

дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан 

Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

в Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального 

законодавства України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку; 

г Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства; 

        д      Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань. 

                                                 Голова Правління______________С.О. Діденко  

 

             Головний бухгалтер______________  А.А. Шевчук  



ТОВ “ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ”  
Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960                      

                        Свідоцтво АПУ №3345  

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», тел.(044) 233-41-18 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО   РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ» 

СТАНОМ НА 31.12.2018 Р. 
 

Адресати: 
-Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  
- Акціонерам  та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ» 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
Думка із застереженням 

     Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ», код за ЄДРПОУ 32708496, місцезнаходження : 08141, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, буд.20,  що складається зі Звіту про фінансовий стан  

на 31 грудня 2018 р.,  Звіту про сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух 

грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки 
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(«МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 
Компанією більше року обліковується інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 

230892тис.грн., що уявляє собою зворотну фінансову допомогу пов’язаним особам, за умовами договорів 

що укладені на безвідсотковій основі з невизначеним терміном погашення, тобто на вимогу. Протягом 2018 

року відбулося часткове погашення цієї допомоги, втім значна сума боргу залишилась непогашеною. 
Дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю, з врахуванням витрат по 

здійсненню угоди, а в подальшому – по амортизованій вартості, розрахованій з використанням методу 

ефективної ставки відсотка за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Зазначена поточна дебіторська 

заборгованість обліковується за історичною, а не за амортизованою вартістю. 
 Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до  Товариства  згідно з етичними вимогами, застосовними 
в Україні  до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до 

цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 
      Ключові питання  аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

фінансової  звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої  думки щодо цих питань.  
Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому 

звіті: 
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Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту? Що було зроблено в ході аудиту? 
Питання інвестиції в економіку України 

       Інвестиції в цінні папери з нефіксованим прибутком, що 
представлені: цінними паперами українських емітентів, 

частками в статутному капіталі асоційованих підприємств 

та інвестиції в галузь економіки щодо впровадження 

енергозберігаючих технологій (у відповідності до 
постанови 

 

Проведено наступні процедури: 

- Проведено тестування персоналу 

- Проведено вивчення об’єктів 

інвестицій 

- Проведено консультації в групі. 

Обговоренню підлягало: 

надійність моделі оцінки, дані, які 

використовувались та рівень 

професійного судження, 

застосованого при оцінці. 

 Резерви незароблених премій відображають частину 
нарахованих премій, яка буде зароблена в наступних 

звітних періодах. Величина резерву незароблений премій 

розраховувалась методом «1/24»  (паушальний метод) 

Наші аудиторські процедури 

щодо цього питаннявключали 

наступне: 

- оцінку та тестування ключових 

контролів компанії щодо процесів 

формування технічних резервів за 

договорами страхування; 

- Ми проаналізували оцінки 
ключових припущень та 

методології розрахунку резервів, 

що впливають навеличину 

страхових зобов’язань та вивчили 

актуарний розрахунок  фахівця з 

актуарної та фінансової 

математики Бабко В.Л. (диплом 

від 23/09/97р.) станом на 

31.12.2018 року 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за 

фінансову звітність. 

     Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

     При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує 
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

     Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

       Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 

обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 
          Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, 
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та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж 
для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 

навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 

які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо 

ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу 

в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або 

умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 

аудиту. 

 Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, 

які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

Інформація щодо аудиторських оцінок  
Інформація щодо аудиторських оцінок, як того вимагає  пункт 3 частини четвертої статті 14 Закону України 

№2258, наведена у розділі «Ключові питання аудиту». 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних 

із шахрайством 

Ми провели оцінку ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Результати оцінки показали 

що якість ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, проведеної для цілей аудиту 
фінансової звітності Товариства, є високою. Аудиторами не виявлено суттєвих недоліків у системі 

внутрішнього контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства 

обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, 
складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, 

невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам. Під час проведення аудиту ми перевірили 

наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування. Аудитори не отримали доказів 

обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Товариства  містить суттєве 
викривлення внаслідок шахрайства 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського 

комітету 

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора повністю узгоджується із додатковим звітом, який 

ми склали відповідно до пункту 2 статті 35 Закону №2258 та подали до Аудиторського комітету  
Товариства. Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.  
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Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового 

партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту 
Ми підтверджуємо, що протягом минулих і поточного років не надавали Товариству послуг, заборонених 

законодавством.. 

Нами не було ідентифіковано жодних загроз  нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на 
рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту .  

 

Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим 

нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті 

про управління або у фінансовій звітності. 

Ми не надавали або контрольованим Товариством суб’єктам господарювання  жодних послуг.  

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 

Обсяг аудиту визначений нами  таким чином щоб ми  могли виконати роботи  в достатньому обсязі, який 

дасть нам можливість для формулювання нашої думки стосовно фінансової звітності Товариства. Ми 
виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» та інших законодавчих та нормативних актів. 

  

 

Партнером з аудиту, результатом якого  

є цей звіт незалежного аудитора, є_________________       Трухановська І.О. 

 

 

Директор  

ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»                                                            В.М. Титаренко 

      

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А» 

  Дата складання  звіту: 29  березня  2019 року 

 


