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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АМАЛЬТЕЯ " 

за 2018 рік, станом на 31.12.2018 р. 

 

Адресати: 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 

Власникам (акціонерам), керівництву ПРАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 

 

Основні відомості про Товариство  

 

Повне найменування 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АМАЛЬТЕЯ " 

Код ЄДРПОУ 25017527 

Місцезнаходження Україна, 03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, 

будинок 20-а, офіс 23 

 

Основним видом діяльності є надання страхових послуг з добровільного страхування:  

медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); здоров’я на випадок хвороби, 

медичних витрат. 

 

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме - Річних 

звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" за 2018 рік на предмет їх відповідності вимогам 

Порядку складання звітних даних страховиків, що затверджено розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 03.02.2004 р. за 

№ 39  у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг від 04 вересня 2018 року № 1521) 

   

Інша інформація складається з річних звітних даних, але не містить фінансової звітності 

та нашого звіту аудитора щодо неї. 

Річні звітні дані включають: 

  Загальні відомості про страховика, 

  Реквізити, 

• Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика 

• Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя 

• Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж       

страхування життя 

• Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

• Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування 
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• Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування 

• Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика   

• Розділ 6 Резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки           

 перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

• Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування 

• Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика 

• Декларація 1 

• Декларація 2 

• Філії 

• Пояснювальна записка до звітних даних страховика 

 

Управлінський персонал ПРАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" несе відповідальність за складання і 

достовірне подання звітності страховика відповідно до Порядку складання звітних даних 

страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України  від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями, інших законодавчих і 

нормативних актів. Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого 

внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної 

звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися 

з іншою інформацією (річними звітними даними страховика) та при цьому розглянути, чи 

існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що 

містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 

про цей факт. 

 

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та 

відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 

задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних 

стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. 

 

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі 

етики професійних бухгалтерів, затвердженому радою з Міжнародних стандартів етики 

для бухгалтерів, який грунтується на фундаментальних принципах чесності, 

об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 

професійної поведінки. Ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант 

Експерт» є незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту. 
 

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту 

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

оглядами історичної фінансової інформації».  

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обмеженої  

впевненості в тому, що Звітність страховика не місить суттєвого викривлення та її 

показники відповідають показникам фінансової звітності. 

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для 

отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у Річних Звітних даних страховика 

за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень звітності 
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Перевірка проводилася шляхом співставлення даних підтвердженої фінансової звітності з 

даними наведеними в звітності страховика. Під час перевірки зроблені дослідження 

шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у Звіті. 

 

За результатами розгляду іншої інформації, а саме: Річних звітних даних  ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРННОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"   за 2018 

рік аудиторами не виявлено  фактів суттєвої невідповідності між іншою інформацією 

та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, які б 

необхідно включити до звіту.  
 

На основі виконаних процедур та отриманих доказів  ніщо не привернуло нашої уваги, 

що б змусило нас вважати , що  ПРАТ "СК " АМАЛЬТЕЯ " не дотримувалося в усіх 

суттєвих аспектах «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого 

розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями. 

 

Інформація, що наведена в звітності страховика, складена на підставі кількісних та 

вартісних показників, визначених об’єктивно до даних фінансової та бухгалтерської 

звітності. 

 

Аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант 

Експерт»,  код ЄДРПОУ 32346062 

Адреса: 02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9 

Товариство включене до  Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до 

законодавства, номер реєстрації у реєстрі 3170. 

 

Ключовим партнером, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Харламова 

Галина Володимирівна. Сертифікат аудитора №004863 

 

Договір № 01А-18/11 від 26.02.2019 р. 

Директор                                                  Г.В. Харламова 

 

Дата звіту:   08 квітня 2019 р. 
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