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 Керівництву ПРАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ».  

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

 

А. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 

Основні відомості про Страховика, 

фінансова звітність якого пройшла аудит 

Повна назва  Приватне Акціонерне Товариство   «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  «АМАЛЬТЕЯ». 

Код ЄДРПОУ 25017527 

Місцезнаходження 03035, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 

20-а, офіс 23 

Дата проведення державної 

реєстрації 

23.12.1997 року 

Місце проведення державної 

реєстрації 

Вишгородська районна державна адміністрація 

Київської області 

Дата та номер останньої 

реєстраційної дії  

Нова редакція статуту згідно Протоколу №26 від 

30.03.2016 

Організаційно - правова 

форма 

акціонерне товариство 

Телефон/факс (044)248-12-96 

Види діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування 

життя 

65.20 Перестрахування 

Чисельність штатних 

працівників на звітну дату 

7 чол. 

Генеральний директор Бурик Сергій Олександрович 

Головний бухгалтер Раченкова Надія Юріївна 

Номери, серії, дати видачі, 

термін дії ліцензій на 

здійснення страхової 

діяльності 

Ліцензії видані Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг України. 

У формі добровільного: 

 

1. Ліцензія Серія АВ № 585000 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

2. Ліцензія Серія АГ № 569781 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

3. Ліцензія Серія АГ № 569782 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

4. Ліцензія Серія АГ № 569783 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

5. Ліцензія Серія АГ № 569784 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

6. Ліцензія Серія АГ № 569785 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

7. Ліцензія Серія АГ № 569786 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

8. Ліцензія Серія АГ № 569788 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

9. Ліцензія Серія АГ № 569789 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

10. Ліцензія Серія АД № 039861 

Строк дії ліцензії: з 17.07.2012 безстроковий. 
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У формі обов’язкового : 

 

11. Ліцензія Серія АГ № 569787 

Строк дії ліцензії: з 22.05.2008 безстроковий. 

12. Ліцензія Серія АД № 039860 

Строк дії ліцензії: з 17.07.2012 безстроковий 

 

Ліцензії видані Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг згідно 

розпорядження №776 від 12.04.2016р., а 

саме: 

у формі добровільного страхування 

сільськогосподарської продукції; 

у формі обов’язкового страхування, а саме  

таких видів: 

-  особисте страхування медичних і 

фармацевтичних працівників (крім тих, 

які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з 

Державного бюджету України) на 

випадок інфікування вірусом 

імунодефіциту людини при виконанні 

ними службових обов’язків; 

- особисте страхування працівників 

відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної 

охорони і члені добровільних 

пожежних дружин (команд): 

- авіаційне страхування цивільної 

відповідальності; 

- 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; 

- страхування відповідальності 

експортера та особи, які відповідає за 

утилізацію (видалення) небезпечних 

відходів, щодо відшкодування шкоди, 

яку може бути заподіяно здоров’ю 

людини, власності та навколишньому 

природному середовищу під час 

транскордонного перевезення та 
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утилізації (видалення) небезпечних 

відходів; 

- страхування відповідальності суб’єктів 

перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів; 

- страхування цивільно-правової 

відповідальності нотаріуса 

Строк дії ліцензій з 12.04.2016 - безстроковий. 

Відокремлені підрозділи відсутні 

Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи видане 

Державною комісією з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

 

Серія СТ № 1  від 21.08.2004 

 

Реєстраційний № 11100409 

 

 

     Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності компанії ПРАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ».  

(«Товариство»), що  складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту 

про  сукупний дохід, звіту про зміни у  власному капіталі та звіту про рух грошових  

коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової  звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, надає достовірну і 

справедливу інформацію про  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та 

фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням 

Значну частину активів Товариства становлять довгострокові фінансові інвестиції (які 

обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові 

інвестиції), що станом на 31.12.2017р. складають 66423 тис. грн. та поточні фінансові 

інвестиції що обліковуються на балансі в сумі 183085 тис. грн.  

 

Даний актив кваліфіковано Товариством як довгострокові фінансові інвестиції  та 

поточні фінансові інвестиції. 

Згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», після первісного визнання суб'єкт 

господарювання оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю або амортизованою 

собівартістю. 

Товариством, на звітну дату, обліковуються дані фінансові інструменти за 

собівартістю, без визначення справедливої або амортизованої вартості. 

Суттєвість вказаної статті у фінансовій звітності Товариства ґрунтується на тому, що 

питома вага вартості вказаних фінансових активів у загальній вартості активів Товариства 

на кінець звітного періоду становить 95,2%. Викривлення вартості вказаних активів може  

призвести як до суттєвого викривлення вартості чистих активів Товариства, так і до 

викривлення фінансового результату за звітний період.  

Незалежна оцінка фінансових активів Товариства під час аудиту не здійснювалась 

(отже, аудиторами не визначалась точна сума можливих відхилень вартості активів і 

фінансового результату від даних фінансової звітності Товариства). 
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Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та      

Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 

результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік, 

затверджених Розпорядженням Нацкомфінпослуг №142 від 01.02.2018р..  

 

Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства, фінансова звітність якого 

перевірялась, 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 прийнятними та  достатніми за 

обсягом для використання їх як основи для нашої думки. 

 

     Ключові питання аудиту 

     Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

 

Зокрема, нами окреслено такий перелік  ключових питань  аудиту                                   

 Безперервність діяльності. Згідно з Концептуальною основою фінансової 

звітності безперервність є основоположним припущенням у фінансовій звітності. 

Завданням аудиторів було виявлення ознак чинників, які б підтверджували або 

спростовували заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності  в 

запланованому  майбутньому. 

 Формування (зміна) статутного капіталу. Для забезпечення діяльності  ПРАТ 

“СК “АМАЛЬТЕЯ” з урахуванням змін, внесених новою редакцією Статуту згідно 

Протоколу № 26 від 30.03.2016р.,  створено Статутний капітал,  розмір якого 

становить  82 000 000,00 (Вісімдесят два  мільйони) гривень. 

Статутний капітал товариства поділений на 20500 (двадцять тисяч п’ятсот) простих 

іменних акцій номінальною вартістю 4000 (чотири тисячі) гривень кожна. 

Станом на 31.12.2017-го року Статутний капітал Товариства сплачений грошовими 

коштами в повному обсязі. 

Привілейовані акції не зареєстровано.  

 

 Операції з пов’язаними особами.  

 

Засновником Товариства є компанія ТОВ «ЕКВІТАЛЬ», яка має суттєвий відсоток голосів 

в Товаристві та володіє 94,9951% Статутного капіталу. Кінцевим бенефіціарним, 

власником Товариства є Вотченіков Максим Віталійович.  

 

Операції з вищим керівництвом (Правління)  

Станом на 31 грудня 2017 року до складу Правління Товариства входять:  

-  Бурик Сергій Олександрович  – Голова Правління;  

- Вотченікова Олена Олександрівна – Заступник Голови Правління. 

 

Загальний розмір винагород вищому керівництву, включений до складу адміністративних 

витрат, доходи та інші витрати від операцій з вищим керівництвом (Правління), що 

відображені у звіті про фінансові результати за 2017 рік склали: 
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Винагороди вищому керівництву 145 

Податки й відрахування по заробітній 

платі 

28,3 

Премії підписані, валова сума 43 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 

(4) 

 

Станом на 31 грудня 2017 року залишки по рахунках по операціях з вищим керівництвом 

(Правління) відсутні. 

Операції з членами Наглядової ради 

 Станом на 31 грудня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства входять:  

- Вотченіков Максим Віталійович - Голова Наглядової ради;  

- Семенюк Ярослав Сергійович - член Наглядової ради. 

 

Загальний розмір винагород членам наглядової ради, включений до складу 

адміністративних витрат, доходи та інші витрати від операцій з членами наглядової ради, 

що відображені у звіті про фінансові результати за 2017 рік склали: 

Винагороди членам наглядової ради 157 

Податки й відрахування по заробітній 

платі 

103 

Премії підписані, валова сума 43 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 

(76) 

Операції з іншими пов'язаними сторонами 

ТОВ «ЕКВІТАЛЬ» (адміністративні 

витрати) 

24 

 

 

Інформація щодо річних звітних даних Страховика 

 

Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію. 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  

- Звіт про доходи та витрати страховика (Розділ 1) 

- Показники діяльності із страхування життя (Розділ 2) 

- Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя  (Розділ 3) 

- Показники діяльності з видів обов’язкового страхування (Розділ 4) 

- Пояснення щодо операцій перестрахування (Розділ 5) 

- Умови забезпечення платоспроможності страховика (Розділ 6) 

- Пояснення щодо припинення договорів страхування (Розділ 7) 

- Звіт про страхові платежі та виплати за  структурними підрозділами страховика 

- Декларація (Розділ 1) 

- Декларація (Розділ 2) 

- Філії  

- Примітки до річної фінансової звітності 

-  Пояснювальна записка до звітних даних страховика 
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Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  

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

ознайомитися з іншою інформацією 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. 

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б 

включити до звіту. 
 

      Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

 

Управлінський персонал Товариства 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 компанії 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 

за процесом фінансового звітування компанії. 

 

        Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність  у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки,  та надання 

звіту аудитора, який включає нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо 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 усього завдання з аудиту.              

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими. 

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
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наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

Б. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

    Відповідність показників нормативів, установлених для зазначених фінансових 

установ чинному законодавству 

 

ПРАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» дотримується політики перестрахування, встановленим 

законодавством вимогам, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів 

добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких отримані відповідні 

ліцензії 

Частки страхових платежів, належних перестраховикам не перевищують загальний 

обсяг страхових платежів, отриманих за звітний період. Частки страхових виплат 

(відшкодувань), компенсованих перестраховиками не перевищують загальний обсяг 

сплачених страхових виплат (відшкодувань). 

 

Умови забезпечення платоспроможності 

 

Станом на 31 грудня 2017 року власний капітал Товариства визначений в сумі 255733 

тис. грн. та складається: 

- Зареєстрований (пайовий) капітал – 82000  тис.  грн., сплачено в повному обсязі. 

- Капітал  в дооцінках – 37001  тис. грн.   

- Резервний  капітал  –   20719  тис. грн. 

- нерозподілений прибуток  – 116013  тис. грн. 

 

Статутний капітал сплачено в повному обсязі та в терміни, згідно діючого 

законодавства.  

 

В перерахунку  до курсу ЄВРО за курсом НБУ на кінець дня 31.12.2017 року розмір 

статутного капіталу складає 2885 тис. Євро.  

Висновок: Вимоги ст. 2 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996р. «Про 

страхування» щодо порядку формування Статутного капіталу виконуються. 

 

Гарантійний фонд Товариства на кінець звітного періоду фактично становить – 136732 

тис. грн. та складається з резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. 

 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року складає 255733 тис. грн.  

Розрахунок вартості чистих активів страховика здійснений на підставі справедливої 

вартості активів. 

 

Вартість чистих активів Товариства більша від зареєстрованого Статутного капіталу. 

Вимоги п. 3 ст.155  Цивільного кодексу України та п. 56 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ №913 від 07.12.2016р. 

дотримуються. 

 

Станом на 31.12.2017 року фактичний запас платоспроможності (нетто - активи) 

Товариства складає 255487 тис. грн., нормативний запас платоспроможності для 

страховиків, які здійснюють  види страхування, інші, ніж страхування життя – 2948,4 тис. 

грн., величина  перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним 

складає – 252538,6 тис. грн.  
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Формування страхових резервів та їх розміщення 

 

Станом на 31.12.2017р. величина сформованих страхових резервів складає 1836 тис. 

грн. з них: 

 у тому числі резерв збитків або резерв належних виплат  – 589 тис. грн., 

резерв незароблених премій –1247. грн., 

Частка перестраховиків в страхових резервах  - 1223 тис. грн., 

 

Розміщення страхових резервів в Товаристві здійснюється згідно вимог ст. 31 Закону 

України «Про страхування» та Розпорядження №396 від 23.02.2016 «Про затвердження 

Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та 

якості активів страховика».   

 

Формування страхових резервів визначено статтею 31 Закону України «Про 

страхування» і здійснюється Товариством згідно «Правил формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», 

затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України від 17.12.2004 р. № 3104., з внесеними змінами та доповненнями. 

 

Резерви (технічні) представлені наступними активами: 

 

- грошові кошти на поточних рахунках – 550,7 тис. грн.  

- банківські вклади (депозитні) – 1285,1 тис. грн., що становить не більше 70% 

загального розміру страхових резервів, при цьому в кожному банку не більше 20% 

загального розміру страхових резервів; 

-  права вимоги до перестраховиків  – 212 тис. грн. 

 

ПРАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ " виконуються вимоги щодо нормативу достатності та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів. Норматив достатності 

активів ПРАТ "СК " АМАЛЬТЕЯ " не менший, ніж сумарна величина довгострокових та 

поточних зобов'язань і забезпечень (розділи II - IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий 

стан). Також виконується норматив диверсифікованості активів. Прострочена 

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. 

 Отже, страховик  має можливість виконання протягом звітного року прийнятих 

страхових та перестрахових зобов’язань. 

 

ПРАТ "СК " АМАЛЬТЕЯ " має відповідні програми, а саме: «1С Підприємство , 8.3 

Конфігурація "ФОРТ: Поліс 8»,  зі своєчасно внесеною інформацією для належного 

ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової 

виплати, які дозволяють  дотримуватися вимог до достатності формування математичних 

резервів.     

 

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства створена згідно Протоколу 

засідання Наглядової ради Товариства від 31 жовтня 2014 року, функціонує на основі 

Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) затвердженого Наглядовою 

радою Товариства 31 жовтня 2014 року, підпорядковується та звітує безпосередньо 

Наглядовій раді Товариства. Система внутрiшнього аудиту (контролю) функцiонувала 

протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства та корпоративними 

положеннями. 
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Стратегія управління ризиками Товариства затверджена Протоколом засідання 

наглядової ради Товариства від 23 травня 2014 року. Управління ризиками є складовою 

частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає 

впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків. 

  Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку 

ризиків, органiзацiйну структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, 

процедури планування та складання звітності. 

Працівник, відповідальний за управління ризиками, підпорядковується безпосередньо 

Голові Правління та має відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної 

для управління ризиками.  

При здійсненні управління ризиками Товариство систематизує ризики за наступною 

класифікацією: 

1. Андеррайтинговий ризик 

2. Ринковий ризик 

3. Ризик дефолту контрагента 

4. Операційний ризик 

Згідно з оцінкою ризиків, які впливають на діяльність Товариства, ситуація стабільна 

та не потребує значного втручання для мінімізації та пом’якшення їх наслідків. 

 

Події після дати балансу 

На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий 

вплив на фінансові показники невідомі. 

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 

Повна назва:  Приватне підприємство "Аудиторська фірма 

"УКРФІНАНСАУДИТ" 

Код ЄДРПОУ  24089565  

Місцезнаходження:  м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4 

Реєстраційні дані:  ПП "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит". 

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві 

державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво 

№ 1 070 120 0000 004669  

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 

надають аудиторські послуги  

Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою 

України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та 

продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 

317/4. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до 

Реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів.  

 Реєстраційний номер Свідоцтва: 327  

Серія та номер Свідоцтва: П 000327 

Строк дії свідоцтва – з 12.03.2013р. до 26.11.2020 

р. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення 

до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ, видане рішенням 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Реєстраційний № 0028 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2054 від 

02.07.2013р. 

Строк дії свідоцтва - до 26.11.2020 р. 

Керівник  Збожинський Володимир Петрович  

Інформація про аудиторів  Збожинський Володимир Петрович 

Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий 

Аудиторською Палатою України, рішення № 45 
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від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 

2020 року, рішення Аудиторської палати України 

№ 309/2 від 26.03.2015р. 

Збожинська Валентина Іванівна 

Сертифікат аудитора серії  № 006585 виданий 

Аудиторською Палатою України, рішення № 

203/1 від 02.07.2009р., та продовжений до 02.07. 

2019 року, рішення Аудиторської палати України 

№ 293/2 від 24.04.2014р. 

Контактний телефон  (044) 227-19-00  

Основні відомості про умови договору на 

проведення аудиту 

Договір на проведення аудиту №1202-НФП  

від 12.02.2018р. 

Дата початку проведення аудиту 12.02.2018р. 

Дата закінчення проведення аудиту 30.03.2018р. 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  

Збожинська В.І. 

Директор ПП АФ «Укрфінансаудит»  Збожинський В.П. 

 

30 березня 2018р. 

 

м. Київ,  вул. Лейпцизька, 2/37 кв. 4  

 


