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Додатковий звіт

Аудиторському комітету 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи-ІНШУРЕНС»

м. Київ «17» березня 2020 р.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми провели аудит фінансової звітності та звітних даних ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» з 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу 
України, Закону України «Про господарські товариства» (в частині, що не суперечить 
Цивільному кодексу України), Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового 
ринку.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, 
застосованими 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.

ДАНІ ПРО КЛЮЧОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА АУДИТОРІВ, ЯКІ 
ЗАЛУЧАЛИСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Повне ім’я ключового партнеру із 
завдання з аудиту фінансової 
звітності

-  Остап’юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, виданий 
рішенням Аудиторської палати України №157 від 25 грудня 2005 
року, номер у Реєстрі АПУ -  102333.

Повне ім’я аудиторів із завдання з 
аудиту фінансової звітності:

-  Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, 
виданий рішенням Аудиторської палати України №25 від 14 
лютого 1995 року, номеру Реєстрі АПУ -  101236.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ЕКСПЕРИТІВ, ІНШИХ 
СУБЄКТІВ АУДИТОСРЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇХ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯКОЇ
ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

Нами перевірена фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» за 2019 рік, що 
складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, без залучення зовнішніх 
експертів та інших суб’єктів аудиторської діяльності, яка включає наступні форми фінансової 
звітності та додатки до них:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31 грудня 2019 року.
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2019 рік.
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2019 рік.
• Звіт про власний капітал (форма №4) за 2019 рік.
• Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
• Звітні дані страховика за 2019рік.
• інші внутрішні документи.

ДАНІ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄ! З АУДИТОРСЬКИМ
КОМІТЕТОМ АБО ОРГАНОМ НА ЯКИЙ ПОКЛАДЕНО ВІДПОВІДНІ ФУНКЦІЇ, З
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДОВОГО ОРГАНУ

ТОВАРИСТВА
При проведенні аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» ми повідомили тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки 
системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надали тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність.

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» за 
2019 рік, у відповідності до внутрішніх положень ТОВ «Аудиторської фірми «Міла -  аудит», 
встановлюється наступним чином:

• з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі 
професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні 
та проведенні аудиту», аудитором визначений рівень суттєвості;

• аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. по 
Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий 
склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію 
складання і подання фінансової звітності;

• аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження 
достовірності фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс».

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та 
документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння 
статистичних кодів, фінансова звітність за 2019 рік. Вибірково були перевірені господарські 
договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність 
Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Питання, які були поставлені аудиторському комітету: 
методика формування резервів в Товаристві; 
визначення структури ризиків згідно МСФЗ; 
інформація про пов’язаних осіб;
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внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових 
звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів.

Ми отримали обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 використовували професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, 
а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. Ризик виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
• отримали 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
• оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• дійшли висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 
отриманих аудиторських доказів зробили висновок, 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. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
діяльність на безперервній основі.
• оцінили загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 
її складання, так, щоб досягги достовірного подання.

Ми повідомили тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надали тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та 
документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння 
статистичних кодів, фінансова звітність за 2019 рік. Вибірково були перевірені господарські 
договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність 
Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
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інформація про події після дати балансу.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГ І СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З
О Б О В Я З К С >ВОГО АУДИТУ, ЗАЛУЧЕНІ РЕСУРСИ

Найменування органу, який 
призначив суб’єкта аудиторської 
діяльності на проведення 
обов’язкового аудиту

П РО Т О К О Л  №  4/10-2019  
Загальни х зборів  учасн ик ів
Т О В А Р И С Т В А  3 Д О Д А Т К О В О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  
"С Т Р А Х О В А  К О М П А Н ІЯ  "А М Д Ж И -ІН Ш У Р Е Н С "

Дата призначення суб’єкта 
аудиторської діяльності

11.10.2019 року

Загальна тривалість виконання 
аудиторського завдання без 
перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які 
мали місце, та повторних 
призначень

3 30 січня 2018 року по 1 8 березня 2020 року

Дата початку проведення аудиту 25 січня 2020 року

Дата закінчення проведення
аудиту

18 березня 2020 року

Дата і номер Договору про 
надання послуг з аудиту 
фінансової звітності

Договору № 15/01/19 від 25 січня 2019 року.

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ 
ПРИЗНАЧЕННІ БІЛЬШ НІЖ ОДНОГО СУБ”ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ЯКЩО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ПРОВОДИТЬСЯ СПІЛЬНО
Аудит фінансової звітності за 2019 рік ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» проводився одним 
суб’єктом аудиторської діяльності -ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит».

РОЗКРИТИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАСТОСОВАНУ МЕТОДИКУ ПЕРЕВІРКИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

При аудиті річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» були виконані 
процедури аудиту згідно МСА, що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних 
аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових 
записах, що є основою фінансової звітності.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 
(МСА), Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу України, Закону України «Про 
господарські товариства» (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших 
діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що 
фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження 
Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи

TOB «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11 11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com З

mailto:af.milaaudit@gmail.com


ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ СУТТЄВОСТІ
Суттєвими вважаються обставини, які значно впливають на достовірність фінансової 

звітності Товариства. Як кількісна характеристика таких обставин виступає рівень суттєвості, 
тобто граничне значення перекручувань бухгалтерської звітності, починаючи з якого не 
можна приймати на її основі правильні рішення. Попереднє судження може включати оцінки 
того, що є важливим для розділів балансу, звіту про прибутки і збитки і звіту про рух 
грошових коштів, узятих окремо і для фінансових звітів в цілому.

Ми провели оцінку суттєвості фінансової звітності за 2019 рік та визналили рівень 
суттєвості Товариства. Порядок визначення суттєвості регулюється стандартом 320 
«Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».

Таблиця 1
Рівень суттєвості ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іишуренс» за 2019 рік________

Найменування 
базового показника

Звітний рік 
(на кінець року)

Межа суттєвості Значення для знаходження рівня 
суттєвості

Чистий прибуток 882 5% 44,1
Власний капітал 33 237 10% 3 323,7

Чистий дохід 6 151 2% 123,0
Валюта балансу 34 974 2% 699,5

Рівень суттєвості 1 047,6

Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. 
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має 
ліквідний баланс, ступінь ризику -  середній, вірогідності банкрутства немає. За результатами 
оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під 
сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного 
стану в країні.

За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у 
зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством.

Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату 
проведення аудиту відсутні.

СУДЖЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ ПОДІЇ АБО ОСТАВИНИ, У ЗВЯЗКУ З ЯКИМИ
МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ЗНАЧНІ СУМНІВИ У ЗДАТНОСТІ ТОВАРИСТВА 

ПРОДОВЖУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, 
оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно 
продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) «Безперервність діяльності» 
та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо 
або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання 
безперервно продовжувати діяльність.

Товариство має намір продовжувати діяльність.
Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2019 року свідчить про стабільність 

платоспроможність Товариства.
Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство 

фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.
За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено подій або умов, які 

можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 
12 місяців.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ СУТТЄВІ НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АБО СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Служба внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» представлена 
окремою посадовою особою -  аудитором, який підпорядковується Наглядові раді Товариства та 
звітує перед ними. Відповідно до Протоколу № 1/03-2019 від 28/03/2019 року, затверджено 
«Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс». Аудитором 
надавався звіт за 2019 рік Загальним зборам Учасників Товариства. Недоліки й порушення не 
виявлено. Конфлікт інтересів при виконанні обов’язків внутрішнього аудитора відсутній.

Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ 
від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та звітності.

Суттєвих недоліків в системі внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку 
не виявлено.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ АБО ОБГРУНТОВАНІ ПІДОЗРИ 
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА АБО ПОЛОЖЕНЬ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АМДжи - Іншуренс» загалом дотримується вимог законодавства та положень установчих 
документів.

ОПИС ЗАСТОСОВАНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЩОДО РІЗНИХ ГРУП АКТИВІВ ТА
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за 
справедливою вартістю.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на 
суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та 
пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які 
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень 
стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча 
ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, 
фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Оцінки в основному включають:
- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство 

переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних 
засобів) для визначення ознак знецінення

- Термін корисного використання основних засобів -  Товариство визначає строки 
корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо 
очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках 
згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

- Резерв під сумнівну заборгованість -  Товариство визначає створює чи не створює резерв 
під сумнівні борги для покриття можливих збитків

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий 
стан на кінець кожного звітного періоду.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні 
судження, оцінки та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
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2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на 
продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що 
продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.

3) Строки корисного використання довгострокових активів є предметом судження, що 
ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують 
використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично 
використовує, підтримує робочий стан.

4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, 
визначеної обліковою політикою.

5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що 
обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких 
вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.

6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та 
оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).

7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності 
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і 
податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов'язань 
теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.

8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як 
довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, 
відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного 
циклу) з дати балансу.

9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не 
містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення 
стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохід та 
капітал.

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з 
плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, 
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, 
коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) 
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів фінансової звітності.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА КРИТЕРІЇ 
НЕВКЛЮЧЕНИЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСВТ ДО КОНСЛІДАЦІЇ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АМДжи - Іншуренс» не має відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств та не входить до 
консолідованої групи. Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.

ОПИС РОБОТИ, ВИКОНАНОЇ ЗАЛУЧЕНИМ ІНОЗЕМНИМ СУБ’ЄКТОМ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИЙ НЕ Є ЧЛЕНОМ АУДИТОРСЬКОЇ МЕРЕЖІ

До виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» не 
був залучений іноземний суб’єкт аудиторської діяльності.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
ТОВАРИСТВА НАДАННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАПИТІВ, ПОЯСНЕНЬ ТА

ДОКУМЕНТІВ
Посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ПО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» надано всі необхідні запити, пояснення та 
документи для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Значні труднощі в ході виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

за 20189 рік ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АМДжи - Іншуренс» не виникали.

Суттєвими питаннями, що були предметом обговорення з посадовими особами 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АМДжи - Іншуренс», була поточна дебіторська та кредиторська заборгованість та 
нематеріальні активи, які можуть мити суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фінансову 
звітність.

Інших питань, що можуть вплинути на якість фінансової звітності не було.
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