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Учасникам та керівництву 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«А МДжи-Іншуренс »

Національній комісії, 
що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг 
(далі -  Нацкомфінпослуг)

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних 
страховика ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АМДжи-Іншуренс» (далі -  ТДВ «СК «АМДжи-Іншуренс» або Товариство) за 
2019 рік вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженим 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
03.02.2004 р. № 39 (далі -  Порядок №39). Предметом перевірки були звітні дані ТДВ «СК 
«АМДжи-Іншуренс» за 2019 рік.

Відповідно до Порядку № 39, річні звітні дані складаються відповідно до додатків до Порядку 
№ 39, а саме:

- Загальні відомості,
- Реквізити,
- Звіт про доходи та витрати страховика,
- Звіт про страхові платежі за структурними підрозділами страховика,
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- Пояснювальна записка звітних даних страховика,
- Показники діяльності із страхування життя,
- Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,
- Показники діяльності з видів обов’язкового страхування,
- Показники діяльності з державного обов'язкового страхування,
- Пояснення щодо операцій перестрахування,
- Умови забезпечення платоспроможності страховика,
- Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій на кінець звітного періоду,
- Пояснення щодо припинення договорів страхування,
-Декларація 1,
- Декларація 2,
- Філії,
- Примітки.

У комплекті до річних звітних даних страховика також надано:
Фінансову звітність відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» за 2019 рік в складі:

• 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.

Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за 
формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування 
страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів 
проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 
лютого 2014 року №484, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 березня 
2014 року за №352/25129.

Застосовні критерії
Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

о Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-111 (зі змінами і доповненнями); 

о Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (із змінами); 
о Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений Розпорядженням

Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 (із змінами); 
о Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, 

іншими, ніж страхування життя», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг 
України від 17.12.2004р. № 3104 (із змінами); 

о Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковосгі операцій 
страховика, затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 07.06.2018 р. № 850 (із змінами).

Конкретна мета
Оскільки застосовні критерії визначені у Порядку №39 розроблені Нацкомфінпослуг з 
регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити 
для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до 
чинного законодавства України та Порядку №39, і за такий внутрішній контроль, який він
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вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АМДжи-Іншуренс» за 2019 рік вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, 
затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 03.02.2004 р. № 39.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту 
завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі -  МСЗНВ 3000). Цей стандарт 
вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для 
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений 
підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних 
Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для 
можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та 
отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені 
ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали 
розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання 
доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є 
доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення 
предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та 
отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги контролю якості
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з 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.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики 
професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 
об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних 
процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю 
страховиків;
отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2019 рік;
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отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета 
завдання;

- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних 
Товариства за 2019 рік;
збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації 
звітних даних Товариства за 2019 рік;

- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних 
Товариства;

- оцінку відповідності звітних даних Товариства за 2019 рік вимогам Порядку №39.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Загальний розмір грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті станом на 
31.12.2019 року дорівнював 3379,10 тис. грн.

Залиш ки грошових кош тів на 31.12.20189 р.
Таблиця 1

Ід е н т и ф ік а ц ій н и й  
код  за  Є Д Р П О У

С у м а , 
ти с . грн .

1 2 3
Грошові кошти та їх еквіваленти X 3379,1
зокрема:на поточних рахунках X 573,6
Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва банківської 
установи): X 2805,5
А Т  “ ІД ЕЯ Б А Н К » 19390819 650
А Т  КБ «Земельний капітал» 20280450 400
А Т  «О К С І Б А Н К » 09306278 400
А Т  КБ «Земельний капітал» 20280450 805,5
А Т  Райфазен банк "Аваль" 23494105 300
П А Т  П Р И В А Т Б А Н К 14360570 250
готівка в касі X 0
грошові кошти в дорозі X 0

Кредитний рейтинг банківських установ, в яких розміщені кошти страхових резервів, 
відповідають інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством 
України.

Рейтингові оцінки банків використані аудитором на підставі інформації, яка розміщена на 
сайтах рейтингових агентств «Кредит-рейтинг» (http://www.credit-rating.com.ua), «Українське 
Кредитно-Рейтингове агентство» (http://ucra.com.ua), «Експерт-Рейтинг» (http://expert- 
rating.com.ua), «IBI Rating»(http://ibi.com.ua), TOB «РЮРІК» (http://rurik.com.ua/) та на сайті 
Банки України (http://bank-ua.com/rating/).

Забезпечення наступних витрат і платежів
У ГДВ «СК «АМДжи - Іншуренс» проводиться формування і розрахунок страхових резервів у 
відповідності до статті 31 Закону України «Про страхування», Розпорядження Держфінпослуг від 
17.12.2004 р. № 3104 «Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», а також вимог МСФЗ 4 
«Страхові контракти».

Станом на 31.12.2019 р. розмір сформованих страхових (технічних) резервів за вирахуванням 
частки перестраховиків становить 1182,6 тис.грн., в т.ч.:

• резерв незароблених премій -  1139,8 тис.грн.
• резерв заявлений але не виплачених збитків -  42.8

Частка перестраховика у страхових резервах станом на 31.12.2019 р. становить 212,6 тис.грн.
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Страхові резерви розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, 
диверсифікованості та представлені активами, які визначені статтею 31 Закону України «Про 
страхування»:

Таблиця 2
К а т е г о р ії  а к т и в ів ,  я к и м и  п р е д с т а в л е н і с т р а х о в і р езер ви  

н а  к ін е ц ь  зв іт н о го  п еріоду
С у м а, 

ти с. гри .
1. Грошові кошти на розрахункових рахунках 418,6
2. Банківські вклади (депозити) 976,6
3. Нерухоме майно 0
4. Акції 0
5. Облігації 0
6. цінні папери, що емітуються державою 0
7. Права вимоги до перестраховиків 0
8. Готівка в касі 0
Станом на 31 грудня 2019 року резерви представлені активами на суму 1395,2 тис. грн.

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх 
грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу 
діяльності компанії за попередні 4 років з використанням загальноприйнятих актуарних 
методів. Оскільки Товариство не надає послуги з обов’язкових видів страхування, оцінки 
адекватності страхових зобов’язань проводиться без залученням фахівця з актуарної та 
фінансової математики.

Фінансова діяльність ТДВ «СК «АМДжи - Іншуренс», пов’язана з розміщенням технічних 
резервів та їх управлінням, здійснена з дотриманням Положення про обов'язкові критерії та 
нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви 
з видів страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року №850.

Інформація щодо платоспроможності Товариства 
Вимогами статті 30 Закону України «Про страхування» передбачено, що нормативний запас 
платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування 
життя, на будь -  яку дату дорівнює більшій з визначення величин, а саме:

- перша -  підраховується шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 
місяців на 0,18. При цьому сума страхових премій зменшується на 50% страхових премій, 
належних перестраховикам. Нормативний запас платоспроможності страховика станом на 
31.12.2019 р. складає 1441 тис. грн.

- друга -  підраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 
місяців на 0,26. При цьому сума страхових виплат зменшується на 50% виплат, що 
компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування. 
Нормативний запас платоспроможності страховика станом на 31.12.2019 р. складає 624.2 
тис. грн.

Більший із показників нормативного запасу платоспроможності становить 1441 тис.грн.

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним запасом 
платоспроможності складає 31682,2 тис. грн.

На підставі вимог статті 30 Закону України «Про страхування» страховики зобов'язані 
дотримуватися перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності. Фактичний запас платоспроможності (нетто 
активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів)

TOB «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 віл 1111 1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com
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страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. 
Аудитором встановлено, що фактичний запас платоспроможності ТДВ «СК «АМДжи- 
Іншуренс» станом на 31.12.2019 р. становить 33123,2 тис. грн., перевищення фактичного 
запасу платоспроможності над нормативним складає 31682,2 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 Товариством дотримано вимоги Положення № 850, відповідно до якого 
норматив платоспроможності та достатності капіталу має бути не меншим 60 % величини К. 
яка дорівнює ЗО млн. грн., тобто (18 млн. грн.).

І н ф о р м а ц і я  щ о д о  с т р у к т у р и  а к т и в і в ,  їх  о б т я ж е н ь ,  д о т р и м а н н я  н о р м а т и в у  
п л а т о с п р о м о ж н о с т і  т а  д о с т а т н о с т і  к а п і т а л у ,  н о р м а т и в у  р и з и к о в о с г і  о п е р а ц і й  га

н о р м а т и в у  я к о с т і  а к т и в і в

Таблиця З

Показники Усього, тне. грн

Активи, які 
враховано до 
нормативу 

платоспроможності, 
та достатності 

капіталу, тис. грн

УСЬОГО: 22827,1 21431,9

1) грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі: 323.6
у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи): 
- АТ " "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", код ЄДРПОУ 14305909 0,5

- АТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119 5,7
- АТ "ОЩАДБАНК", код ЄДРПОУ 00032129 4,1
- АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 20280450 0,9
- АТ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570 0,9
- АТ "ОКСІ БАНК", код ЄДРПОУ 09807750 311,6
2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ЕСКРОУ), у тому 
числі: 3055,5 1983,9

у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи): 
- АТ " "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ко ЄДРПОУ 14305909 300,0

- АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 20280450 400,0
- АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 20280450 805,0
- АТ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570 250,0
- АТ "ПРИВАТБАНК". код ЄДРПОУ 14360570 (поточний депозит) 250,0
- АТ "ОКСІ БАІІК", код ЄДР! ЮУ 09807750 400,0
- АТ "ІДЕЯ БАНК", код ЄДРПОУ 19390819 650,0
3) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських 
металах, у тому числі:
у таких банківських установах (назва та код ЄДРПОУ банківської установи):
4) нерухоме майно 19278,0 19278,0
у тому числі (у розрізі об’єктів нерухомого майна, із зазначенням місцезнаходження):

земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий № 3220886700:10:001:0241, 
місцезнаходження: Київська область, Бориспільський р-н. Сеиьківська сільська рада (під 
будівництво), балансова вартість 1007.00 тис. гри., за незалежною оцінкою - 1054,6 тис. ірн.

1007,0

- земельна ділянка, площею 0,14 га, кадастровий № 2124455900:02:002:0025, 
місцезнаходження: Закарпатська область, Тячівський р-н, емт Солотвнно, вул. Гагаріна (під 
курортно-готельним комплексом), балансова вартість 927.5 тис. грн., за незалежною оцінкою
- 951,6 тис. грн.

927,5 •

- земельна ділянка, площею 0,12 га, кадастровий № 3220882200:03:001:0836, 
місцезнаходження: Київська область, Бориспільський р-н, Глибоцька сільська рада (під 
будівництво), балансова вартість 1208,4 тис. гри., за незалежною оцінкою - 1242,7 тис. грн.

1208.4

- земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий № 3210500000:12:004:0385, 
місцезнаходження: Київська область, м. Бориспіль, вул. Ломоносова, 23 (під будівництво), 
балансова вартість 1007,0 тис. грн., за незалежною оцінкою - 1050,4 тис.грн.

1007.0

- дачний будинок (курортно-готельний комплекс) державний реєстраційний № 
1868114921244, місцезнаходження: Закарпатська область, Тячівський р-н, емт Солотвнно, 
вул. Гагаріна , будинок 91, балансова вартість 15128,1 тис. грн., за незалежною оцінкою - 
15213,6 тис.грн.

15128.1

18) нспрострочсна дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з
видів страхування, не зазначених у підпунктах 16 та 17 даного додатку 170,0 170,0

Перевірка звітів страховика
Аудитором було перевірено Звіт про доходи і витрати страховика, на предмет відповідності
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 віл 111 І 1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com
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його складання вимогам Порядку №39.
Таблиця 4

Звіт про доходи та витрати страховика ТДВ «СК «АМДжи-Іншуренс» за 2019 рік

Показники Код
рядка Усього

1 2 3
І. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Страхові платежі (премії, внески), усього 010 8902,8
від філій 011 0
від страхувальників -  фізичних осіб 012 5073,7
від перестрахувальників 013 80,2
із них від перестрахувальників-нерезидентів 014 0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні пересграховикам 020 1794,5
у тому числі перестраховикам-нерезидентам 021 0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного 
обов'язкового страхування на початок звітного періоду 030 X
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного 
обов'язкового страхування на кінець звітного періоду 040 X
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду 050 X
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 060 X
Цохід від реалізації послуг з видів ст рахування, інш их, ніж  ст рахування ж ит т я  
(зароблені страхові плат еж і),010-020+030-040-050+060 070 6151,4

11. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески) 080 0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам 090 0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами 091 0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90- 140+280 100 0

III. Дохід від надання послуг для інших страховиків га інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків 110 54,8
у тому числі суми агентських винагород 111 0
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя 112 0

Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо н о в 'язан і із видами 
діяльності, зазначеними у  ст ат т і 2 Закону України “Про ст рахування ” 120 0

IV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із т ехнічних резервів, інш их, ніж  резерви незароблених  
премій 130 772
Суми, що повертаються з резервів із ст рахування ж ит т я 140 0
Суми, що повертаються з резерву належ них виплат  ст рахових сум 141 0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розм іщ ення кошт ів 
резервів ст рахування .життя, що належ ить страховику 142 0
Частки ст рахових виплат  і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 150 0
із них перестраховиками -  нерезидентами 151 0
Частки викупних сум, що компенсуют ься перестраховиками 160 0
Суми, що повертаються із цент ралізованих ст рахових резервних фондів 170 0
Суми, що от римуються в результ ат і реалізації переданого ст рахувальником або 
іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки 180 0
Суми от риманих комісійних винагород за перестрахування 190 0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані 
перестраховиками-нерезидентами 191 0
Інш і операційні доходи 200 483
Фінансові доходи 210 505
у тому числі доходи від участі в капіталі 211 0

доходи за облігаціями 212 0
доходи від депозитів 213 505
дивіденди за акціями 214 0

Інші доходи 220 275
Над зви чайні доходи 230 0

V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні сумні
Страхові виплат и та страхові відшкодування 240 2400,8
ГОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит». Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. Е-таіІ: af.milaaudit@gmail.com
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у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату 
прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування 
закінчився

241 0

Виплати викупних сум 250 0
VI. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати

Відрахування у т ехнічні резерви, інші, ніж  резерви незароблених премій 260 1026
Відрахування у резерв катастроф з обоє ’язкового ст рахування цивільної 
відповідальності за ядерну шкоду

270 0
Відрахування у  резерви із ст рахування ж ит т я 280 0
Відрахування до резерву належ них виплат  ст рахових сум 281 0
Сума відрахувань у  резерв зі ст рахування ж ит т я за рахунок частини  
інвестиційного доходу, одержаного від розміщ ення кош т ів резервів ст рахування 
ж иття

282 0

Відрахування у централізовані страхові резервні фонди 290 0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні 
витрати) 300 105
у тому числі на агентські винагороди 301 105
із яких страховикам-нерезидентам 302 0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування 310 0

у тому числі на винагороди брокерам 311 0
із яких брокерам-нерезидентам 312 0
на комісійні винагороди перестрахувальникам 313 0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам 314 0
Витрати, нов ’язані з регулю ванням ст рахових випадків (ліквідаційні вит рати), які 
сталися у звітному періоді

320 0
у  тому числі на оплату судових затрат 321 0
на оплату експертних (оцінних) робіт 322 0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів 323 0
на оплату послуг установ асістансу* 324 0
із яких па оплату послуг установ асістансу-нерезидентів 325 0
Витрати, що здійснюються у  зв ’язку з регулю ванням ст рахових випадків 
(ліквідаційні вит рати), як і ст алися в попередніх звітних періодах

330 0

у тому числі па оплату судових затрат 331 0
на оплату експертних (оцінних) робіт 332 0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів 333 0
на оплату послуг установ асістансу 334 0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів 335 0
Інш і витрати, що належ ать до собівартості реалізованих послуг 340 7,5
Інш і адміністративні вит рати 350 1831,1
Інш і вит рати на збут послуг 360 0
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг 361 0
Інш і операційні вит рати 370 893,7
Фінансові витрати 380 0
у тому числі втрати від участі в капіталі 381 0
проценти за користування кредитами 382 0
проценти за облігаціями випущеними 383 0
Інші витрати 390 1355,5
Надзвичайні витрати 400 0

VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльност і 410 1684,1
Результат фінансових операцій 420 505
у тому числі від участі в капіталі 421 0
Результат інш ої звичайної діяльност і 430 -1080,5

Результат надзвичайних подій 440 0
VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій

Податок на прибут ок від звичайної діяльност і 450 226,6
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя 451 226,6
на валові доходи від діяльності із страхування життя 452 0
на операції з перестраховиками - нерезидентами 453 0
TOB «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р E-mail: af.milaaudit@gmail.com
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-

Податки па прибут ок від надзвичайних подій 460 0
IX. Чистин

Прибуток 470 2177,9
Збиток 480 -1295,9

Валові надходження страхових платежів у 2019 р. за вирахуванням частки страхових платежів 
(премій, внесків), які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) складають 8902,8 
тис. грн., у тому числі за видами страхування:

Таблиця 5
В иди с т р а х у в а н н я С тр а х о в і п л атеж і 

за 2019р., 
ти с . гри .

1 2
Страхування від нещасних випадків 2003,8
Страхування залізничного транспорту 0
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 314,7
Страхування кредитів (утому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту)

0

Страхування судових витрат 0
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 106,7
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 99,1
Страхування майна 1310
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’ я) 3061,7
Страхування здоров’ я на випадок хвороби 0
Страхування відповідальності перед третіми особами 282,2
Страхування медичних витрат 0
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту)

0

Страхування фінансових ризиків 1724,6
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

0

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту 0
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та 
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

0

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 0
Авіаційне страхування цивільної авіації 0
Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 0
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами)

0

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами)

0

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 
ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

0

Страхування цивільної відповідальності суб’ єктів господарювання за шкоду, 
яку може заподіяти пожежами та аваріями на об’ єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’ єкти та об’ єкти господарська 
діяльність на яких може привести до аварії екологічного та санітарно -  
епідеміологічного характеру

0

Страхування відповідальності суб’ єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

0

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї

0

Страхування сільхогосподарської продукції 0
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Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення 0
Страхування цивільної відповідальності приватного нотаріуса 0

В С Ь О Г О 8902,8

Частки страхових платежів, які повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 
складають 80,2 тис. грн. (припинення договорів страхування відбувається у разі несплати 
платежу чи згідно заяви страхувальника).
В звіті про доходи та витрати страховика за 2019 рік загальний обсяг надходження страхових 
платежів складає 8902,8 тис. грн.(рад.ОЮ).
Обсяг надходжень страхових платежів від перестрахувальників -  в 2019 р. склав 80,2 тис. 
грн. (ряд. 013).
Страхові платежів від перестрахувальників -  нерезидентів - в 2019 р. склали 0 тис. грн. 
(ряд.014).

В 2019р. частки страхових платежів, належні перестраховикам, складають 1794,5 тис. грн. 
(ряд.020).
У відповідності з вимогами ст. 30 Закону України «Про страхування», для забезпечення 
страхових зобов’язань в обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок 
власних активів, ТДВ «СК «АМДжи - Інщуренс» здійснювало перестрахування ризиків 
виконання зазначених зобов’язань у перестраховиків резидентів.
Страхові виплати та страхові відшкодування у 2019 р. (ряд. 240) склали 2400,8 тис. грн.
Страховиком дотримуються нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом 
звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг.

Висновок
На нашу думку, звітні дані страховика ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДжи-Іншуренс» за 2019 рік в усіх 
суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, 
затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 03.02.2004 р. № 39.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Основні відомості про Товариство
П овн е н а й м е н у в а н н я Товариство з додатковою відповідальністю « С Т Р А Х О В А  

К О М П А Н ІЯ  «АМДжи-Іншуренс»
С к о р о ч е н а  н азв а ТД В «С К  «АМДжи-Іншуренс»
Р еє стр ац ій н и й  код  за  Є Д Р П О У 35211051
Д а т а  п р о в е д е н н я  д е р ж а в н о ї 
р еє стр а ц ії

14.06.2007 р.

Д а т а  т а  н о м ер  в н е с е н н я  зм ін  до 
р еєстр а ц ій н и х  д о к у м е н т ів

Нова редакція Статуту від 30.12.2008р. № запису 
1 074 105 0006 025728;
Нова редакція Статуту від 31.05.201 1 р. № запису 
1 074 105 0006 025728;
Нова редакція Статуту від 14.03.2019р. № запису 
1 074 105 0006 025728;
Нова редакція Статуту від 29.05.2019р. № запису 
1 074 105 0006 025728

М ісц езн ах о д ж ен н я 02140, м. Київ, вул. Мишуги Олександра, буд. 2, оф. 423
О сн овн і види  д ія л ь н о с т і  за  К В Е Д - 
2010:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя;
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
п р н є і й н л г п  і я ^ р і п р и р н н а
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Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в 
установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші 
реквізити.

Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту Товариства, є виключно страхування 
життя, перестрахування життя, а також фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

ТДВ «СК «АМДжи-Іншуренс» здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва 
реєстраційний номер 11102184,серія та номер свідоцтва СТ №534 від 17.04.2008р 
(безстрокове) на здійснення добровільних видів страхування, виданих Державною комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг України / Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Товариство має наступні ліцензії:

• Серії АВ № 469646, строк дії з 04.06.2009 р. безстроковий -  добровільне страхування 
від нещасних випадків;

• Серії АВ № 429787, строк дії з 18.09.2008 р безстроковий -  добровільне страхування 
вантажів та багажу (вантажобагажу);

• Серії АВ № 429788, строк дії з 18.09.2008 р. безстроковий -  добровільне страхування 
наземного транспорту ( крім залізничного);

• Серії АВ № 429786, строк дії з 18.09.2008 р безстроковий -  добровільне страхування 
фінансових ризиків;

• Серії АВ № 469645 строк дії з 04.06.2009 р. безстроковий -  добровільне медичне 
страхування (безперервне страхування здоров я);

• Серії АВ №429785, строк дії з 18.09.2008 р. безстроковий -  добровільне страхування 
від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

• Серії АВ №429784, строк дії з 18.09.2008 р. безстроковий -  добровільне страхування 
страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами7-12);

• Серії АВ № 469644, строк дії з 04.06.2009 р. безстроковий - добровільне страхування 
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Міла-аудит»

Код Є Д Р П О У 23504528
Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна 

адміністрація від 20.09.1995р.
Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.ЗЮ.
Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд. 10А, корпус 2, 

кв.43.
Юридична особа діє на підставі: • Реєстру аудиторів та суб’ єктів аудиторської 

діяльності (розділ суб’ єкти аудиторської діяльності), 
згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
• Реєстру аудиторів та суб’ єктів аудиторської 
діяльності (розділ суб’ єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов'язків аудит фінансової 
звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати 
України;
• Реєстру аудиторів та суб’ єктів аудиторської 
діяльності (розділ суб’ єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно
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з рішенням Аудиторської Палати України;
• Свідоцтва про відповідність системи контролю 
якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати 
України №349/4 від 28.09.2017р.;
• Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, виданого Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, реєстраційний номер 
Свідоцтва: 0062, строк дії Свідоцтва з 05 вересня 2013 р. 
по 28 січня 2021 року.

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 
E-mail: af.mіlaaudit@gmaі 1 .com

Повне ім'я аудиторів із завдання з 
надання впевненості

-  Остап’ юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, 
виданий рішенням Аудиторської палати України №157 
від 25 грудня 2005 року, номер у Реєстрі А П У  -  102333.
-  Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат 
№003633, виданий рішенням Аудиторської палати 
України №25 від 14 лютого 1995 року, номер у Реєстрі 
А П У  -  101236.

Аудитор Н.А.Остап’юк
(Сертифікат аудитора №006043 від 25.12.2005 р. 
виданий рішенням А П У  №157 від 25 г р у д н я  2005 р . )

Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»

(Сертифікат аудитора серія 
виданий рішенням А П У  №

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда 
18 березня 2020 р.

Л.М. Гавриловська

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 віл 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

13

mailto:af.milaaudit@gmail.com

