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звlт нЕзАлЕжного АудиторА (АудиторськиЙ звlт)

Нацiональному банку УкраТни

Нацiональнiй комiсiТз цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню
АТ кПРОСТО-страхуванняD

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоТ звlтност1

,Щумка

П/и провели аудит фiнансовоj' звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦlоНЕрного
ТОВАРИСТВА кПРОСТО-СТРАХУВАННЯ) (далi Компанiя), що додасться i

СКЛаДаеТЬСя 3 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на З1 .12.2021 р., Звiту про
фiНаНСОвi ре3ультати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, 3BiTy
ПРО РУХ ГРОшОВИХ коштiв (за прямим методом) за piк, що закiнчився зазначеною
ДаТОЮ, Та Примiток до фiнансово'l' звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
ОбЛiКОвих Полiтик та iнших пояснювальних записок (далi - фiнансова звiтнiсть),
Щля забе3печення порiвняльного аналiзу iнформацi'|' звiту про власний капiтал до
рiчного звiту додасться звiт про власний капiтал за попереднiй pik.

На НаШУ ДУМкУ, фiнансова звiтнlсть, що додастьсяt, вiдображае достовiрно, в ycix
СУ]'ТОВИХ аСПектах фiнансовий стан Компанii' на З1.12,2021 р та ii' фiнансовi
Ре3УЛЬТаТи i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
l\ЛiЖНародних стандартiв фiнансовоi' звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас вимогам
3аКОНОДаВства Украi'ни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та фiнансовоi'
звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашrу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аУДИТОРа 3а аУДИТ фiнансовоi' звiтностi> нашого звiту. lV|и о незалежними по
Вiдношенню до Компанi't'згiдгtо з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
l\/i>кнародних стандартrв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) ,га етичними
ВИМОГаМИ, ЗаСТосованими в YKpai'Hi до нашого аудиту фiнансовоj' звiтностi, а також
ВИl(ОНаЛИ iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. [\/и
вва)каемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для
виl(ористангtя 't'x яl( основи для }-lашоi'лумки,

010,11, Ки'iЪ,
вул. Гусовськоrо, 11l11, оф.3
office@hlb.com.ua
Валерiй Бондар
Марина 3iнченко
Наталiя Петренко
flарiя,Qахно
павло Ямко

79007, Львiв, вул. Т. Костюшка, ,16, пов. 1 Т: +38 032 255 3278
Тетяна Сидорчук flиреюгор фiлiТ HLB Ukrаiпе (Львiв)

М: +38 050 466 25 62
taýana.sidorchuk@gmail.com

rмrrш.hlb.com.ua



Ключовi питання аудиту

КЛЮЧОвi ПИТання аудиту ._ це питання, що, на наше професiйr]е судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоl' звiтностi за поточний
перiод. [_{i питання ро3глядалися в KoHTeKcTi нашого аулиту фiнансовоl звiтностi в
ЦiЛОМУ Та rlрИ формуваннi дуlики щодо Hei', при цьоNлу ми не висловлюемо oKpeMoi
/]умкИ lцодо t-lих питаНь. Ми визначилИ, Lr]o описане ни)кче питання е ключовим
Ilиганt]ям аудиту, якi слliл вiлобразити в нашому звiтi.

Оцiнка cmpaxoBllx резервiв
CTpaxoBi ре3ерви с оцiнкою обсягу зобов'язань Компанii для здiйснення майбутнiх
ВИПЛаТ, Визначення суми страхових резервiв було клlочовою областlо професiйних
(]у/])кень Керiвгlицт,ва KoMrlaHi'r', На звiтну дату сграховi резерви складають майх<е
t]2% ЗОбОВ'яза1,1ь Коrvпанil'та мають впJlив на ii фiнансовий стан Iа результати
ДiЯrtЬностi за звiтний перiод. Враховуючи це, ми визначили питання формування
технiчгtих резервiв як ключове.
Компанiею формуються наступнi cTpaxoBi резерви (технiчнi):

- резерви незароблених премiй;
- резерв заявлених, ajle не вигIJ,lачених збиткirз,
- резерв збиткiв, яl<i виникпи, але tte заяlвленi.

РОЗкритт'я rlie'r rнформацil' наведено в роздiлi KCTpaxoBi резерви> Примiток до
(littaHcoBol звi гttосгi.

КРiпл lОГо, cTat]oM t,la 31.12.2021 р. за обов'язковим страхуванням цивiльноi'
вiдпоrзiдlальt]ос,гi за ядерну шкоду Компанiя формуе резерв катастроф вiдповiдно
ЛО Порядку i гtравил формування, розмiщення та облiку страхових резервiв з
обов'язкового страхува1-1ня цивiльноi' вiдповiдальностi за ядlерну шко/]у,
3.]Тt]ерl])t{еного розпорядженням !ержавноi' KoMicil' з регулlоt]ання ринкiв
фliНансовиХ посJlуг вiд 13.11.200З p.Nq 123. Резерв KaTacTpotP в розrиiрi
15 974,0 'гис, грн. вiлобрах<ений по cTaTTi кlншi резерви)) Балаttсу у сr<ладi
власного кап iталу Ком панi'r'.

tl{одо цього питання нами була задiяна особа (експерт аудитора), яка володiе
СпецiальнИми 3наннями в iншiй галузi, Hi>K бухгалтерський облiк або аудит, i роботу
ЯКОi У цiЙ гаllУзi виl(ористовуе аудитор дJlя отриманllr] достатнiх та прийнятtlих
аУ/lИторсЬких доказiв. Викорис:таtltlяl роботи експерlа ауllитора не зменш;ус
в iлповtдlал bHoc,Ti аудитора за дум ку аудитора.
Нашi аУдИторськi процедури щодо оцiнки страхових резервiв включали тестування
вtlУтрiшнього l(онтролю та lснуючого процесу управлiнr]rl ризиl(ами для визначення
зобоtз'яlзаt{ь за страховими договорами, вкJlючали l,aKe:

- ЗапИТ до Компанri гlро будь-якi вiдомi iнтереси або ст,осунки, якi Когипагliя мае
iз зовtliшнiм експертом аудитора,

- оцiнка використання первинних даних, що е значуtцими для роботи експерта
аУДИТОра, доречнiст ь, повноту i точнiсть t..lих первинних даних, а саме
перевiрку правильl-iостi дх<ерела ланих, t]клtо1.1аючи отримання розумiння, га,
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де це доре(iно, тестування 3асобlв внутрiluнього контролю за даними та l'х
передачу експерту аудитора;

- пiсля ],естування первинних документiв експертом аудитора аудитором був
зроблений запит до еl{сперта аулитора та переглr]д TecTiB експерта аудитора;

- oL-liHka вiдповiдностi i об/рунтованостi результатiв або висновкiв експерта
аудитора та l'х узгодженiсть з iншими аудиторськими доказами, а саме
перегля/] робочих документiв i звiтiв експерта аудитора, а також обговорення
звiту експерта аудитора з управлiнським персоналом Когипанil'.

lнша iнформацiя

управlliнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацirо. lHL-t-la
iнформацiяl складаеться з iнформацi'l', яка мiститt.ся в t{аступних звiтах:
- Звiт про упраt]лiння за 2021 piK;
- Рiчна irlформацiя eMiTeHTa Lliнних паперiв за 2О21 piK,

[{i звiти не е фirlансовою звiтнiсгю та tiашим звiтоги аудитора Lцоло Hei'.

l-]aLr:a думка щодо фiнансовоl звiтностi не поLllир}оеться на iншу iнформацtю та ми
Не РОбИмО ВИсновок з будь-яким piBHeM впевненостi Lrlодо 1_1iеi'itlLtlоi'iнформацii'.
У 3в'язl(У з }]аt.l]иМ аудитоМ фiнансово'l' звiтностi нашою вiдповiдальнiстtо с
ознайомитися з itlt_t_toto iнформаLliсrо та при LlboMy розглянути, чи icHye cyтTeBa
НеВiДПОВiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннямИ, отримаНими пiД час аудиТу, абО чи цЯ iнша iнформацiя мае вигляд TaKoi',
що мiстить суттеве викривлення.
ЯкщО на ocHclBt проведеНоl намИ роботИ стосовнО iьtшоl' iнфорrиацii', отриманоi до
лати звiту а]удитора, ми лоходимо висноRl(у, Li1o icitye суттсве t]иl<ривлеltня цiс't'
iгlшоl'irlфорrчrацil, ми зобоtз'яtзанi повiдоми,ги про цей факт.
Звiпl про упуlавllittrtя за 2021 piK

l(омпаtliя пiдготувала Звiт про управлiння за 2О21 piK (далi - Звiт про управлiння)
22 rlютоrо 2О22 pot<y.

У Звtт,i про управлliння Vlи l{e виявиIlи суттевоi'невiдповiдlносr,i Mix< iHitloto
iнформаЦiею Й фiнансоВою звi,гнiСтtо абО tJаlL]ими знаннями, отриманими пiд час
аудиl,у, або того, чи ця iнформацiя мае вигляд такоl', що мiстить суттсве
tsиl(ривлення, та ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдгrо було включити до
l]a шого звiт,у незаJlе)(ного аудитора (аудиторсьl(ого звiту).

Рi,чttа ittформаt-liя eMimettma t|ttttux паперiв за 2021 piK

l{омпаtliя гl;lаtiуе пiлготувати й оприлtоднити Рiчну iнформацtю емiтегtта цiнних
пагlерiВ за 2021 piK пiсля дати оприлюдllення цього звiту незалежного аудитора
(аудиторського звiту). Пiсляl отрима1-1ня й ознайомленняl з Рiчtlоtо irзформацrоrо
с:ttлiтента цiнних паперiв, якщо ми дliйдемо вис1-1овl(у, що в нrЙ icHyc суттеве
t]иl{ривленliя, мИ повtдоп,лиlиО прО це питаннЯ тим, l(ого ttадiлено найвищими
поt]нова)кеннrlми. Звiт,про l(орпоратиI]не управлtгttlя за 2О21 piK (далi - 3BiT про
КОРПОРаl'ИВllе УПравлiнгrя), який входить до складу Рiчttоl iгrформацil' eMiT,eHTa
цiнниХ паперiВ за 2021 pit<, наданиЙ аудитораNЛ до датИ надан}lя цього звiту
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L]езалежного аудитора (аудиторсьl(ого звiту). lнформацiя щоло Звiту про
КОРПОРаТИВНе УПравлiння наведена у роздiлi K3BiT щодо вимог iнших заl(онодавчих
i норматИвних aKTiB) цьогО звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).

lншi питання - подальшi подir'

24 ЛЮТОГО 2О22 р Росiйська Федерацiя здiйсгtила вiйськове вторгнення на
територiю Уr<раi'ни,

3ГiДНО З отриманоtо вiдповiддю вiд управлiнського персоналу, керiвництво вважа0,
Lllo воно в)l(ивае належних заходiв для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Компанi'r,
Яl(i 0 НеОбХiДНИМи в даних обставинах, подальша нестабiльнiсть ситуацil' може
негативно вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанil', але не
Сl'аВИТЬ ПiД cyMHiB обr'рунтованiсть припущення про безперервнiсть дiяльностr
компанil' в перiод Mix< датою фiнансовоi звiтностi та датою звiту аудитора.
МlайбУтнi умови здiйснення дiяльностi в YKpai'Hi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
уп ра в.п iнсьl(ого персон алу щодо безперервностi дiял bHocTi Ком па н il,

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу rа тих, кого надiлено
найвищими поt]новаженнями, за фiнансову звiтнiсть
УпРавlliнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоl звiтгtостi вiлповiдtlо до МСФЗ lвимог Закону Украi'ни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpa)'Hi> вiд 16.07.1999 р. Nq 996-XlV
(ltаЛi ЗУ Nq 996-XlV) ]а за таку систему BtlyTpiltlHbolo контролю, ,]ку
УПРаВлiнськиЙ персонал t]изt]ачас потрiбною для l,ого, щоб забезпечити складання
фiНансовоl'звiтностi, що не мiстить суттевих викривIlень внаслliдок шахрайства або
пом ил l(и,

При складаннi фiнансово'l' звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Компанit'продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
рОЗкрИваючи, де це застосовно, питаннr], Lцо стосуtоться безперервностi
дiяльtlостi, та використовуtочи припуще}tня про безперервнiсть дiяlлt.ностi яlt<

ОСНОВИ Для бУхгалтерського облiку, крitи випадкiв, якщо управлiнський персонаJl
абО ПЛаНУе лiквiдувати l{омпанiю чи припинити дiяльнiст,ь, або не мае iнших
реэль1-1 их ал ьтерна-гив цьому.
Ti, Кого tlадiлено гtайвищиlии повнова)<еннями, несуть вiдповiдlальнiсть за нагляд
з;] проL]есом фiнансового звiтуваtlня Компанij'.

Вiдпов]дальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
НаШиlии цiляtvlи е отримаllня обг'рунтованоl' впевненостi, що фrнансова звiтнiсть у
LliлоtиУ не rutiст'ить суттевого викриr]лення вtlаслiдоt< Litахрайс-t"ва або помилl(и, та
ВИПУСК ЗвiтУ аудитора, що мiстить Hatxy думку.Обr'рунтована впевненiсть с
ВИСОКИМ piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно
ДО [\/СА, 3авщди виявить суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
МОХ(УТЬ бУти результатом шахрайства або помилки; вони вва)каються суттевиN/и,

'll(L1.lo 
окремо або в сукупностi, як обiрунтовано очiкусться, воl]и можуть впливати
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На еКОНоМiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi' фiнансовоl'
зrзiтностi,

Виконуtочи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуOмо професiйне
СУ/]ЖеННЯ -Га професiЙниЙ скептицизм протr]гом усього завдання з аудиту. l{pirv
того, ми,

- iДеНТИфiкуемо та оцiнtоемо ризики суттевого виl(ривлення фiнансовоi'
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилl(и, розробляемо й виконусмо
аУДИТОРСЬt<i ПроЦедури у вiдповiдь l]a цi ризики, а TaKo)l{ отримуомо
аудиторсьt<i докази, що с достатнiми та rlрийнятними лля використання l'х яt<

ОСНОВИ ДЛЯ НаШоl'лумки, Ризик невиявлення суттеL]ого викривлення
ВНаСЛiдок Llахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилl(и,
осt<iльки Ltlахрайство мо)(е вклtочати змову, пrдробку, навмиснi пропуски,
}]еПРаВИльнi твердження або нехтуван ня заходам и внутрiLлнього контролю;

- ()ТРИМУеМо розумiгlня заходiв BttyTpiLtlHboгo контролtо, tцо стосуlоться ау/.]игу,
ДЛr] РОЗробки аудlиrорських процедур, якi б вiдповiдали обставиl-]ам, а не для
ВИСЛОВЛеННя думки щодо ефеt<тивностi системи внутрiшнього контролю;

- ОЦiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обiрунтованiсть
ОбЛiКових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii', зроблених
управлiнським персоналом;

- ДОХОДИlv]о висl{овку що/]о прийнятностi t]иl(орист;ll-]},lя уrlравлiнськиtи
ПеРСОНаJlом припуще}lLlя про безперервнiсть дiяльttосгi яt< осt]ови ллrl
бУхгалт"ер)сьl(ого облiку та, на ocHoBi отримаtlих аулит,орсьl(их доказiв, робимtо
ВИСНОВОК, 'tи icHye суттева невизначенiсть Lцодо полiй або умов, що мо)ке
llОСТаt]Иl'И пiдl зttачний cyrvHiB здатнiсть Компанi'l' продоi]жувати свою
дiяlлtьttiс;r,t: llЭ безперервнiЙ ocHoBi. Якщо ми доходиNло висновку щодо
iснуваttгlяl'TaKo't суттсвоi'невизначенос-гi, ми llовинtti гlривернути увагу t]

НаШОМУ звiтi аудитора до вiдповiдних розкри,ттiв iнформацii' у фiнансовrй
Звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е ненале)](ними, lvодифiкувати
Сt]ОЮ дУМкУ. Нашi висновl(и г'рунтуrоться t]a аудиторських доказах, отрима1-1их
ДО ДаlИ НаШоГо звiту аудигора. BTiM rvrайбутнi подij' або умоt]и Mo)l(!-T,t:
ПрИМуСиТи Компанilо припинити свою дiяльtliс,гь на безперервнiй ocHoBi;

- оL,liгtюемо загальне подання, структуру та зlиiст фiнансово't'звiтгtостi включгtо з

РО3крИгТями iнформацii', а TaKo)l( те, чи поl(азуе фiнансова звiтнiсть операцii
та подii', що покладенi в основу i'i'складання, так, щоб досягти достовiрtlого
гlодан 1-1я.

[VИ ПовiдомJlясмо тиIй, l(ого гtадiлен<э tlайвищиlии пов1-1оважеF{[,lr]lvlи, разом з iншими
питаннями iнформацirо про запJlанований обсяг iчас проведjеt]ня а]удиту та cyrTcBi
аУДИl'ОРСЬкi результаl'и, вl(лtочаючи будь-якi суттеBi нелолiки заходiв внутрiшнього
коl-]тролю, виявленi нами пiд час аудиту.
МИ Taкo>K гiадасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженняl\ли, твердження,
Lцо ми викоl-iалlи вiдповiднi етичнi вимоги Lцодо незале)(ностi, та повiдомляемо l'м
llРО Bci сТосУl{ки й iншi пиl,z]1-1ня, яt<i могли б обiрунтовано вt]а)l{а]исьтакими, що
ВtlЛИВаlоть 1-1a нашу незалежнiсть, а ,гако)l(, де це застосов1-1о, Lllоло вiдповiдttих
застере)кних заходiв.
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3 перелiкУ BciX питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноt]аженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пrд
час аудиту фirrансово'l' звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими
питаннями аудиту.lVи описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв,
яl{що 3аконодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо, що таке питання
lle слiл tзисвiглювати в нашому звiтi, оскiльки негативгti наслiдки таl(ого
висвiтлlення мо)l(угь очiкувано перева)l(ити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськост,i,

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKT|B
1. ЦЯ iНформацiя преdсmавлена на вuконання вчмое Рiшення НКЦПФР кПро
заmверdження BuMoe dо iнформацii', що сmосуеmься aydumy або оеляdу
фiнансовоi' звimносmi учаснчкiв puHkiB капimалу mа ореанiзованl]х
mоварнuх puHKiB, наеляd 3а якчмч зdiйснюе Нацiональна комiсiя з цiннчх з
Паперiв mа фонdовоео рчнку)) Bii 22.07.2021 р. Л/9 555 (dалi - Рiшення Nэ 555),
а саме:

Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу l Рiшення Ne 555 наступнi вiдомостi:
1) iДеНтифrкацiйний код юридично't' особи * суб'екта аудиторськоi' дiяльностi _

2З731 0З1 
;

2) Вебс;торiн каlвебсайт суб'екта аудиторськоi' дiял bHocTi - http : www, hlb.com. ua ;

l}) rroMep та дата договору на проведення аудиту- No 1941lДlС вiд 20.01 .2О22р,,
4) дата початку та закiнчення проведення аудиту - з 1 6.О2. 2О22 по 2В.О4.2О22 р,

вiдповiдно до пункту 2 глави 'l роздiлу ll Рiшення Ns 555:

1) повне наЙпленування юридичноl' особи ГlРИВАТl-]Е АКЦlОНЕРl-]Е
ТОВАРИСТВО ((ПРОСТО-СТРАХУВАНt-lЯ> (дtалi - lорилична особа або суб'екг
господ]арlоваl-]}]rt для l]астини 1 роздiлу кЗвiт щодо вимог iнlttих закогtодавчих i

l]ормативних at<TiB>> звiт,у незалежного аудитора);
2) ДУмка аУдитора щодо повного розкриття юридичноtо особою iнформацii' про

кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власгtостi станом на дату
аулиIУ вiлгlовiдно до вимог, встановлених Поло){енням про форму та змiст
СТРУК]'УРИ власtlостi, затвердl>r(еним наказом N/iHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни вiд
19,03.2021 р. Nl 163 (далi - Поло>кення Nq 16З) - tоридич1-1оtо особоtо повнiстtо
РОЗКРИТо iгrфорrмаtlirо про кlнцевого бенефiцiарного власника та структуру
ВЛаСНОСтi СтаНом на дату аудиту вiдповiдно до вимог, встановлених
Положепням Nq 163;

3) iгtформацiяl гlро т€, чи с суб'скт господар}овання контролером/учасником
Неб;анкiвсьt<оl'фiнансовоi'групи; пiдприемством, що становить суспiльний
iHTePec АТ кtlРОСТО-СТРАХУВАНt-]Я) не е контролером/учасником
НебаНКiвськоi' фiнансовоj' групи r,a е пiдприеIиством, що становить суспiльний
iHTepec;
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2) ЛУМrКа аУдИтора щодо irrформацii', зазl-{аче}iоi у пунктах 5-9 ч;]сти1-1и TpeTbo'l'
cTaT,Ti 127 ЗУ Nq З4В0-1V стосовно:

- ОПИсУ оСновних характеристик систем внутрiшнього контролю l управлiння
ризиками суб'екта господар}овання; та

- перелiку осiб, якi прямо е власниками знач1-1ого пакета акцiй
суб'екта господа р}ова н ня 

;

- ПРО бУДь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на Загальtlих
зборах суб'екта господарlовання; порядок призначення та звiльнення
посадових осiб суб'скта господарlовання; та

- повнова)(е}]ь посадових осiб суб'екта господарювання,

Цr] iГt(lормацiя ро3l{рита у Звiтi про корпоративне управlliння юридичноl' особи
сга]t]оМ гtа l]1 .12,2о21 р., як вимагаеться пунктами 5-9 частини трегьоi'статтi 127
зу 3480-1V.

- вiдповiдно до пункту 2 глави 8 роздiлу ll Рiшення Ns 555:

ЗГiдlНо зi статrею 74 Закону Украi'ни кПро aKLlioHepHi товариства> вiд1 17,О9.2ООВ р.
Nq 514-Vl (зi зlvtitlаlии ,г;) 

допоRненняrии), за пiлсумкаlии перевiрки фiнансово-
ГОСПОДаРськоi' дiяrlьностi акцiонерного товаристt]а за результатами фiнаtlсового
РОкУ ревiзiЙна комiсiя (ревiзор) готуе висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтверд)(ення достовiрностi та повноти даних фiнансово't' звiтностi за
вiдпоrзiдний перiод;

- факти порушlення заl{оl-]одавстt]а пiдl час проRад)l(ення фiнансово-
ГОСПОдарсьt<оi' дiяльностi, а TaKo)l( встаl-]овленого порядl(у ве/]ен}-iя
бухгалтерсьl(ого облiку та подання звiтностi.

[laM було нада1-1о висновок, який пiдготувала ревiзiйна комiсiя щодо проведення
перевiрки фiнансово-господарсьt<оi' дiяльностi tоридичноi' особи, в яl(ому надана
iнфорплаL-liяt згiдно iз :законодавствоlv] Уr<раi'гtи.

вiдповiдно до пункту 3 глави 8 роздiлу ll Рiшення Ns 555:

Ми не розмiщуемо пiдтвердх<енi вiдомостi про:

1 ) поточний стагl реалiзацi'i iнфраструктурного проекту;
2) обсяlг l(olfl'Tiв, залуLiеL]их за рахунок розмiщення iнфраструктурних облiгацiй;
З) обсяг фактично виl(ористаних коштiв для реалiза1_1i'l' або фiнансування

iнфраструктурного проекту,
ТаК Як сУб'ект господарювання не eMiTyBaB iнфраструктурних облiгацiй в звiтному
перiодi.

вiдповiдно до пункту 4 глlави 8 роздiлу ll Рiшеlлня Ns 555:

Мlи не розмiLr;усмо пiдтвердх<енi вiдоlvостi про:

1) поточний стан реалiзацi'l' проекту екологiчного спрямування;
2) обсяг коштiв, залучених за рахунок емiсi'l'зелених облiгацiй;
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3) обсяг фактично використаних коштiв дJlя реалiзацi'l' або фiнансування проекту
екологiч ного спряt\лування,

так як суб'ект господарюван1,1я не eMiTyBaB зелених облiгацiй в звiтному перiодi.

2. Ця iнформацiя преdсmавлена на вuконання вuмое часmuн 3 mа 4 сmаmmi
14 ЗаконУ Yкраi'нu оПро ауdчm фiнансовоi' звimносmi mа aydumopcbKy
diяльнiсmьу Bid 21.12.2017 р, Nэ 2258-Vttl (dалi - 3Y Np 2258-Vtll) iро наОання
0оdаmковоi' iнформацii' за резульmаmамч обов'язковоео ауОumу
пiOпрчемсmва, ulо сmановumь суспiльнuй iHmepec:
. ТоВ кЕЙЧ Ел Бl юкрЕЙН> було призначено для виконання цього завдання з

обов'я3кОвого аудИту вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядовоi'ради вiд
1В сiчня 2022 року No 1Вl01 .

" Загальна тривалiсть виl(онання тоВ кпЙЧ ЕЛ Бl tоl{РЕЙН) завдання з
обов'язкового аудиту фiнансовоl звiтностi Коплпанij' без перерв з урахува}lням
продовжеllня повнова}(ень, якi мали мiсце, та повторних призначень
станоt]иl,Ь 4 роки, вl(лючно зi звiтним роком, [-]е завдання с завданням з
обов'я3кового аудиту фiнансово'l' звiтtlостi Компаrli'r' вiдповiлно до вимог
3У Nq 996-XlV.

. Ми пJlаl,tуt]али аудиl, так, шlоб виконати його ефективно. N/и спрягиовували
аудиторську роботу на дiляttки, в яких, за очiкуванням, найбrльшi ризики
суттсвого викривлеLiня вtlаслiдок шахрайст,ва або помилки та вiдповiдно
СПРЯМОВУВаТИ I\ЛеНШУ роботу на iншi дiлянки, N/и використовували тестуваt]ня
й iншt сllособи аналiзу генеральних сукуп1-1остеЙ lla Har]BHicTb викривлеl]ь.
|,Jашi ауд]иторськi оцiнки, якi включають, зокрема:
- ОГlИС Т'а oL,liHKy ризикiв щодо суттевого викривлення iнформацii' у

фiНаНСОвiй звiтностi, що перевiряеться, зокрема внаслiдок шахрайства;
- ПОСИЛаННЯ На вiдповiдну cTaTTlo або iнше розкриття iнформацii' у

фiНаНСовiй звiтностi для ко)(ного опису та оцiнки ризиlry суттового
виl(ривIlення iнформацii' у звiтностi, що перевiряеться;

- стисJlий опис заходiв, вжитих нами для врегулювання таl(их ризикiв;- основгii 3астере)(ення tлодо таких ризикiв, наведlенi нами у роздiлах,
кКлючовi питаннrl аудиту), кlншi питаtlгlя - подальшi подii'> цього звiту
Не3аЛе)(НоГо аудитора (аудиторсьl(ого звiту). При виконаннi аудиту нами
Не бУЛО ВИяВЛено iнших питань стосовно аудиторських оцitlок, щодо яl(их
ми Bt]a)(aeмo за необхiдне розкрити iнформацiю вiдповiдно до вимог
пункту 3 частини 4 cTaTTi 14 ЗУ Nq 225В-Vlll;

" НаМ Не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi подil', пов'язанi з
шахрайством.

. lVlИ пiдтверд>куемо, що звiТ незалежНого аудитора (аудиторський звiт) щодо
аУДИТУ фiнагlсовоl' звiтностi Компанii' узгод)кений з додатковим звiтом до
аудиторського KoMiTeTy Компанii'.

. Звiт про управлiння узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Компанil'.

О1011, l(иlв,
Byll. [-усовського, ] ]/11, <lф. З
offioo@)hlb.com, tla;

[3аllсрiй [iorl71;lp
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l]атаlliя IleTpctlKo
l]арiя /]axtto
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" TOt] (ЕЙЧ ЕЛ Бl }ОКРЕЙН) не надавало l{омпанil'послуг заборонених
законода вс,Iвом.

. ТОВ кЕЙЧ ЕЛ Бl ЮКРЕЙН) та ключовий партнер з аудиту 0 незалежними по
вiдношенню до Компанil' згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з мiжнародних стандартiв етики дляt бухгалтерiв (Кодекс Р[t/СЕБ) та
етичнимИ вимогаl\ли, засrосова1-1ими в YKpaiHi до HaLl]ot,o аудlиту фiнансоrзоi
звiтнос,гi, а т,ако)( t]икоllали rншi обов'язl{и з етики вiдlпсlвiдlнсl до цих tsимог та
l(ОДеКСУ РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту наNли не було встановлено
)КОДНИХ ЛОДаТКОВИХ фактiв або питань, якi tvlогли б вплинути на нашу
незале)(Нiсть r,a на яt<i ми б вваХ{али за необхiдне звернути увагу., ТОВ кГЙЧ ЕЛ Бl tОКРЕЙН>, t<рittл послуг з обов'язкового аудиfу, надавало
l{омпанil послугИ 3 t]иконанF]я завда1-1ня з надаt.lt{Я впевненостi щодо
вiдповlлгtостi рiчних звiтних даних страховиl<а за 2о21 pit< виlиогаrм Поряlдку
сl(ладанl]я звiтних даllих страховикiв, затвердженого Розгlорядженням
!ерж;lвно'r' KoMicil' з регулЮваннЯ ринкiв фiнансових послуг Украi'ни вiл
03.02.2004 р Nq 39, зi змiнаlии та лоповненнями, Вiдповiдний Звi-г
незалежного практиl(уючого фахiвця випущено 2В квiтня 2022 року.

" У роздiлi кзвiт Lцодо аудиту фiнансово'l' звiтностi> цього звiту незалежцого
аУДИТОРа (аУдиторського звiту) розкрито iнфорrмацirо щодо обсягiв аудиту та
властивих для аудиту обмежень.

Клtочовим партllером з аудиту,
(аудиторський звiт), с Свiтлана

результатом якого е цей звiт незалежного аудитора
Канана.

аудиторсько't дiял ьtlост i > - 02ВЗ.
Тоt] (ЕЙt] t:Jl I]l lОl{РЕЙН) пiд Nя 02t]l] rзкllючене /]о Роздiлiв Ресст,ру аудlиторiв та суб'ектiв
аулиторськоi дliяльtlостi <Суб'скги аудиторськоj дliяllьностi, якi м.]к)]ь праr]о прово/lи],и
обов'яlзковий ауsциl фittансоLзоi зrзiт,нсlс,тi> та <Суб'скrи аудигорсько't'дiялtьностi, яt<i мають гlраво
проводитИ обов'язковИй аудlит'фittансовоi звiтностi пiдtlриемств, Lllo стаг]овлr]ть суспiльrlий
iнr,t;рес>,

0']01 1 м. l(иlrз. ву.rl. Гусовського, 11l11, офiс З.

http. www, hlЬ,с;оп-l.tlа
с;, rTl ail. off ir;e@hl tl, с)()rп. t].]

MicTo КИlВ, 2В.04.2()22 року,

Клtочовий партнер з аудиту

Ду7lитор (номер peccrpaLli't у Рессrрi а
аудиторськоi' дliяllt btloc гi розд1 ill кАудlиr

lовАриство з оБмЕ}кЕноtо вlдпоtj
(l;1e нтифiкацiйний код юридичноj особи .-

Номер peecrpaLlii у РееcTpi аудиторiв

0'] 01-1 , i(иlrз,
Byll, [-усовського, 11/'] 1, оф, З
officc@)hlb.com. ua
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Свiтлана КАНАНА

iiгйч гл Бl tокрЕйн)
2з731 0з1 ).
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