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Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності 

Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи 

фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 

Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що 

закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності,з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, 

що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг станом на 

31.12.2018 року   

▪ Основні відомості про замовника 

Повне найменування 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  «ГАРДІАН» 

Скорочене найменування ТДВ «СК «ГАРДІАН» 

Ідентифікаційний код в Єдиному 

державному реєстрі підприємств і 

організацій України, зазначений в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

35417298 

Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 96 

Основні види діяльності 

65.12      Інші види страхування, крім 

страхування життя 

Загальна вартість активів (валюта балансу) 

станом на 01.01.2018 року/ на 30.09.2018 

року , тис. грн. 123041/155909 

Страхові премії за 9 місяців 2018 року, тис. 

грн. 71702 

Чисті зароблені страхові премії за 9 місяців 

2018 року, тис. грн. 39757 

Кількість штатних працівників на 
106 



30.09.2018р. 

Кількість ліцензій 35 

Кількість структурних підрозділів 15 

▪ Вимоги до аудитора викладені в Тендерній документації конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік. 

▪ Дати та строки: 

- Період, що перевіряється 01.01.2018р. -31.12.2018р. 

- Період перевірки 18.02.2019р.-31 .03.2019р. 

- Термін надання аудиторських висновків 31.03.2019р. 

- Дата оголошення конкурсу – 04.02.2019р. 

- Період приймання пропозицій – 04.02.2019р.- 06.02.2019р. 

- Дата рішення  щодо призначення аудитора – 08.02.2019р. 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання 

обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської 

діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової 

звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності 

та законів України, а саме: 

- підтвердження річної фінансової звітності ТДВ «СК «ГАРДІАН» з метою надання до 

Нацкомфінпослуг. 

 

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ТДВ «СК 

«ГАРДІАН» за посиланням: http://www.grdn.com.ua/, в розділі «Про компанію». 

Додаткова інформація про діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» може надаватись у разі 

необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

 

Для участі в конкурсі та з метою отримання Тендерної документації, або іншої 

додаткової інформації, просимо надсилати листи на електронну адресу контактної особи: 

Головного бухгалтера ТДВ «СК «ГАРДІАН» Храпської Надії Миколаївни 

n.hrapska@grdn.com.ua, тел. (044) 333-37-10 
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