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ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi IIРивАтного АкtцонЕрного товдриствд(СТРдХоВд комIIдНIЯ кТдС> (далi  Товариство), що складаеться зi звiry про фiнансовий стан на
31 груднЯ 2021 року, звiry прО сукупний дохiд, прибутоК або збиток, звф про'змiни у власному
капiталi (звiт прО власний капiтал), звiry про рух грошових коштiв за прямим методом за piK, щЬ
закiнчивсЯ на зазначенУ Дату, та примiток ло фiнансовЪТ звiтностi, 

"*oruo", стислий викJIад ayrraur*
облiкових полiтик (далi  фiнансова звiтнiсть),

на нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 рок11 його фiнансоЪi р".уп"rати та р).х грошових
коштiв за piK, що закiнчився на зшначену дату, вiдповiдно до Mi*"upoi"иx стандарriв бЙансовоТзвiтностi (далi  МСФЗ) та вiдповiдае вимогам Закону Украihи <Про бухЙлтерський оолiк та бiнансовузвiтнiсть в YKpaihi> вiд 16.07.1999 р. JФ 996xIV щодо скJIадання^фiнЪнсовоiзвiтностi.

Основа для висловлення думки

их стандартiв аудиry (далi  МСА). Нашу
у роздiлi <<Вidповiёшlьнiсmь ауdumора за ауdum

го аудитора. Ми е незалежними по вiдношенню дотовариства згiдно застосовними в ykpaihi до нашого аудиту фiнансовоiзвiтностi, а саме: З црофесiйних бухгшЪерiв Ради з мiжнароднЙ* Ётандартiв
етики для бухгалте акож виконагlи iншi объв'язки з етики Ъiдповiдно до цих
вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ik
як основи для нашоi думки.

Суттева невцзначенiсть, що стосу€ться безперервностi дiяльностi

МИ ЗВеРТаеМО УВаry На ПРИМiтки 2 та З2 до фiнансовоТ звiтностi, де зазначаетьс я, що 24 лютого 2022
року Росiйська Федерацiя здiйснила широкомасштабне вiйськове вторгнення в УкраТну. Вiйськовi дiТ,
що триваЮть, невизначенiсть подальшого розвитку подiй, включаючи iнтенсивнiсть або потенцiйнi
строки припиненшI цих дiй можуть суттево вплинути на економiчну ситуацiю в Kpaihi, а ik наслiдки
неможJIиво оцiнити з достатнiм piBHeM передбачуваностi,

силА в розумlннl
АУДИТ | ПОДАТКИ | КОНСАЛТИНГ

1,

рсм укрАТнА е фiрмою,члоном морежi РСМ, яка дiе пiд торгiвыьною маркою РСМ. Кожна фiрмачлен РСМ о незалежноб фiрмою, яка надае бухгалтерськiта консультацiйнi поmуги вh масного iмeHi. Мережа РСМ не е окремою юридичною особою'вжоднlй юрисдикцii.
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Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та BoeHHi чинники невизначеностi та враховуючи ik
можливий вплив, керiвництво Товариства дiйшло висновку, що цi подiТ та умови pz13o1a a in1цrщ
питаннями, описаними у примiтках 2 та З2 до фiнансовоi звiтностi, свiдчать про iснування суттсвоТ
невизначеНостi, яка може викJIикати значнi сумнiви у спроможностi ToBap""ruu продовжувати
подальшу безперервну дiяльнiсть.

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Ключовi питанпя аудпту

Ключовi питання аудиту  це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час
нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядались у KoHTeKcTi нашого
аудитУ фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувzlлись при формуваннi думки щодо Hei, при цьому ми
не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

сmраховi резервu mа зобов'язання. cTpaxoBi резерви е значущими за обсягами та за впливом на
дiяльнiсть Товариства. Процес визначення страхових резервiв супроводжуеться значним обсягом
вхiдних даних, оцiнок i систем, що аналiзуються. Череззначучiсть професiйного судження та
потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть ми ввarкаемо оцiнку величини страхових резервiв кJIючовим
питанням аудиту.

обсяг страхових резервiв та зобов'язань станом на 31 грудня202| року зrвначений у примiтцi 19 до
фiнансовоi звiтностi та становить з 2l1 295 тисяч гр""енi (uo"a сума) ia 1 1 з45 тисяч гривень (частка
перестрztхОвика У страховиХ резервах) вiдповiдно. При цьомУ, балансова BapTicTb страхових резервiвта зобов'язань (валова сума) становить 95,05Уо зобов'язань Товариства, а частка перестраховика устрахових резервах скJIадае 0,З\Уо вiд активiв Товариства вiдповiдно.

Нашi 
.аулиторськi процедури щодо оцiнки страхових резервiв та зобов'язань вкJIючаJIи: тестування

внутрiшнього контролю та iснуючого процесу у.rравлiнн" рr.r*ами для визначеннJI зобов'язань за
страховими договорами, Ми перевiрили ocHoBHi судження i процедури контролю за пiдготовкою
компонентiв резервiв, за якими не потребуеться залучення актуарiя виходячи aЪuо.о знання галузi
та iнших очiкувань, що rрунтуються на iсторичному досвiдi Товариства та поточних тенденцiях. Ми
брали до уваги застосовану послiдовнiсть в облiку та методологii щодо Bcix коштiв страхових резервiвiз ypaxyBaHHrIM визнаних актуарних практик, у тому числi, було залучено незалеж"о.о ч*ryарiя для
тестування використаноi методологii, моделi та припущення iз визнаними прикJIадами акryарноi
ПРаКТИКИ, МИ ВИКОНаЛИ аНаЛiтичнi процедури, спрямованi на iдентифiкацiю та анаrriз будi"*r*
незвичайних та./або несподiваних змiн. Ми проана_гliзували розкриття iнформачiт у фiнансовiй звiтностi
Товариства, яка стосувzrлась страхових резервiв.

Iпшi питання

Аулит фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що
iншим аудитором, який висловив немодифiковану
2021 року.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не е фiнансовоюзвiтнiстЮ Товариства та не мiстИть нашогО Звiту незаЛежногО аудитора щодо неi. Iнша iнформацiя
скJIадаеться з:

закiнчився 31 грудня 2020 року, було проведено
думку щодо цiсI фiнансовоi звiтностi 30 березня

Рiчноt iнформацit про емimенmа, якамае скJIад ися на пiдставi статей |26 та 127 Закону УкраТни
<fIро ринки капiталу та органiзованi ToBapHi ринки> з урахуванням вимог cTaTTi ti2 Закону



lf

RSп/l
украiни <про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та яка не е
фiнансовою звiтнiстю Товариства. Рiчна iнформацiя про eMiTeHru буд" .ur""рд*Бпа пiсля дати
нашого Звiry незалежного аудитора. Наша Думка Щоло фiнансовоI звiтностi не поширюеться на

|ir*rY iНфОРМаЦiЮ ПРО eMiTeHTa i ми не робимо висновок з будьяким piBHeM 
".r.u""ro.ri щодо цiеi

рiчноi iнформацiт про eMiTeHTa на дату цього Звiry незагlежного аудитора. У зв'язку з нашим
аудитом фiн вiдповiдальнiстю е ознайомлення з Рiчною iнфорйацiею про
eMiTeHTa та а невiдповiднiсть мiж Рiчною iнформацiео 

"ро 
eMiTeHTa тафiнансовою аннями, отриманими пiд час аудиту'або чи Рiчна iнформацiя

eMiTeHTa ма€ вигляд TaKoi, що мiстить cyTTeI е викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною
iнформацiею прО eMiTeHTa та якщо ми дiйдемо 

"ис"о"пу, що в нiй icHye сутгеве викривлення, ми
будемО зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищиr" ,rо""о"ч*еннями;

 ЗвimноСrrli cmpaxoBtlKa, якамае скJIадатися Товариством на пiдставi <Правил скJIадання та подання
звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових посJц/г до Нацiонального банку Украiнш,
ЗаТВеРДЖеНИХ ПОСТаНОВОЮ ПРавлiння Нацiонzшьного банку Украihи Ns123 вiд 25 листопаiа2027
року. Звiтнiсть страховика буде затверджена пiсля дати цього Звiry незаrlежного аудитора. Наша
думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на Звiтнiсть страховика i 

"u 
дury цього Звiry

незzшежного аудитора ми не робимо висновок з будьяким piBHeM впевненостi щодо цiсi Звiтностi
страховика. У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоI звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомлення зi Звiтнiстю страховика та розгляд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж нею та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, оrр"rап"ми пiд .rua фrry, або чи Звiтнiсть
сцаховика мае вигляд TaKoi, що мiстить суттеве викривлення, Коли ми ознайомимося зi Звiтнiстю
страховика та якщо ми дiйдемо висновку, Що в нiй icHye суттеве викривленнJI, ми будемо
зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено найвищиr" .rо"rrо"ыеннями;

 Звimу про управлiння, який скJIадаеться Товариством на пiдставi вимог Закону УкраТни <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaiHi> та який не е фiнансовою звiтнiстю

ежного аудитора щодо неi. Наша думка щодо
о управлiнНя i мИ не робимо висновок з будьяким
лiння на дату цьогО Звiry незалежного аулитора. У
нашою вiдповiдальнiстю е ознайомленIuI з Звiтом

про управлiння та розгJIяд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями
управлiння мае вигляд такого, що
роботи ми доходимо висновку,
зобов'язанi повiдомити про цей фа
ЗвiтоМ про управЛiння, якi потрiбнО було б вкJIючитИ до цьогО Звiry незаЛежного аудитора,

ВiдповiдаЛьнiстЬ управлiнського персоналу Товариства, НаглядовоТ ради за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонагl Товариства несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФз та за такУ системУ внутрiшнього контролю, яку

того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоI
слiдок шахрайства або помилки, При складаннi
иства несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi

ерервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано,
питаннjI, що стосуються безперервностi дiяльностi, приrryщення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського коли управлiнськийперсон{lл або плануе лiквiдувати Товариство чи припини плае iййх реальнихаJIьтернатив цьому.

Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiryвання Товариства.
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вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтпостi

нашими цiлями е отриманшI обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та вигIуск Звiry незЕчIежного аудитора, що
мiстить нашу думку. ОбЦрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, зав)цди виявить суттеве викривлення, якщо 

"оно 
iсфе. 



ВИКРИВЛеНrUI МОЖУТЬ бУТИ резУлЬтатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо
окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшеннякористувачiв, що приймаються на ocнoBi цiет фiнансовот звiтностi.

ВиконуючИ аудиТ вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та професiйний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також:

, iдентифiкуемо та оцirпоемо ризики суттсвого викривленшI фiнансовоi звiтностi внаслiдок
ШаХРаЙСТВа ЧИ ПОМИЛКИ, Розробляемо Й виконуемо аудиторс"пi ,rроц"дури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання ik як основи для нашоi Думки, Ризик не виявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайствО може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або
HexTyBaHHrI заходами внутрiшнього контролю;

о отримУемо розумiння заходiв внутрirlrнього контролЮ, Що стосуються аудиту,для розробкиаудиторських процедур, якi б вiдповiд ли обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;

о оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок

. 
i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнсь*""'.r"р.оrалом Товариства;

истання управлiнським персоналом Товариства
основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi

висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодоподiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB 
"оrurr"Ъi.r" 

компанii продо"п.й
безперервну дiяльнiсть, Якщо ми доходиrо 

"rЪ"о"ку щодо iснування такоI суттевоi
невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему З довiдповiднИх розкриттiв iнформаЦiТ у фiнансОвiй звiтностi аъо, ацiiс неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки ких
докЕlз,lх, отриманих до дати нашого Звiry незалежного аудитора. BTiM, майбутнi подii або
умовИ можутЬ примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;о оцiнюеМо загальне подання, структурУ та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з розкриттямиiнформацii, а також те, чи покzlзус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що покладенi в основу
ii складання, так, щоб досягти достовiрно .о вiдображення.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, вкJIючаючи бульякi сутгевi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд 

"u" 
чуд"ry.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновzDкеннями, твердженнЯ, Що ми викон€lли
вiдповiднi етичнi вимогИ щодо незалеясностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi питання, якiмогли б обrрунтовано вв€Dкатись такими, що вIIJIивають на нашУ незалежнiсть, а також, До Цозастосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим,
повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час
поточного перiоду, тобто Ti, якi с ключовими.

кого надiлено найвищими
ау дklту фiнансовоi звiтностi
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Ми описуемо цi питання в своему Звiтi незалежного аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи
реryляторним актом заборонено rryблiчне розкриття такого питання або якщо за вкрай виняткових
обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому Звiтi незалежного аудитора,
ОСКiЛЬКИ НеГаТИВНi НаСЛiДКИ такого висвiтлення можуть очiкувано .r"pbuu*"rl,t його корисriar" дп"
iHTepeciB громадськостi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB

о 3акон YKpaiHu <<Про ауdum фiнансовоI звitпносmi mа ауdumорську diяльнiсmь>l Bid 21 zруdня
2017 року N2258VIII

IНфОРМаЦiЯ У ЦЬОМУ ПiЦРОЗдiлi Звiry незалежного аудитора надаеться у вiдповiдностi до гryнктiв з та 4
cTaTTi 14 Закону Украrни <Про аулит фiнансовоi звiтноЬтi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2l грудня
2017 року ХЬ 2258VШ.

Нас вперше було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства на
засiданнi Наглядовоi ради вiд 12 жовтня 202l року. Загальна триъапiсть виконання аудиторського
завдання без перерв з ypaxyBaнIиM продовження .rовно"ажень, якi мали мiсц", ,u .rourop,ar*
призначень становить 1 piK.

Аулиторськi оцiнки.

твердхtен та оцiнку нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовот звiтностiвнаслiдок и викJIадено у роздiлi <Вiдповiдальнiсть аул".ораЪu аудит фiнансовоiзвiтностi>> го аудитора.

опuс mа оцiнка рuзакiв tцоdо суmmевоlо вut<рuвлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi, зокрема
внаслidок uлахрайсmва

Згiдно з МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттевих викривлень через розумiння суб'скта
ГОСПОДаРЮВаННЯ i ЙОГО СеРеДОВИЩа>, Ми R.икон€ши процедури, необхiднi дlя отримur"" ьqормацii, яка
використовувалася lд час iдентифiкацiТ ризикiв суттевого викривлення внаслiдок ц1Ъ"рчИЙа уВiДПОВiДНОСТi ДО МСА 240 <Вiдповiдальнiсть uуд"rорч, що стосусться шахрайства, при аудитi
фiнансовоТ звiтностi>.

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансовоТ звiтностi Товариства
супроводжуеться високиМ аудиторським ризиком, скJIадовими якого е: бiзнесризик ТовариaЪ"ч.1u
притаманний йому облiковий ризик.

Загальнi проIIедури iдентифiкацii та оцiнки ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства чи

вIтутрIшнього контролю Товариства, пов'язаною iз сплатою дебiторськоi заборгованостi та iнших
фiнансових активiв; ана_гliз регуляторних ризикiв; розумiння захЪдiв no"rpbn16 IT; тесryвання
журнальних проводок; аналiз iнформацii, що отримана у попереднiх перiодu*; 

""по"urня 
аналiтичних

процедур, в томУ числi по cyTi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi,
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нами було отримано розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi Товариства, структуру ii власностi та
корпоратиВного упраВлiння, струкryрУ та спосiб фiнансуваНня, облiковоТ полiтики,цП.И та стратегiй
i пов'язаних iз ними бiзнесризикiв, оцiнок та оглядiв фiнансових результатiв.

Iнформацiя щодо ризикiв суттевого викривлення iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi внаслiдок
шахрайства наведена У пiдроздiлi <OcHoBHi за"rер"*Ьrr" щодо ризикiв суттсвого викривлення
iнформацii у фiнансовiй звiтностi> цього роздiлry Звiry неза_гlежного аудитора ни)кче.

за нашими аудиторськими оцiнками бiзнесризик полягае у тому, що Товариство належить допiдприсмств, якi становлять суспiльний iHTepec, а також iз належнимТовариству статусом фiнансовоТ
установи, що здiйсrпое надання послуг зi страхування.

облiковиЙ ризиК пiд чаС планування аудиту нами iдентифiкувався як можJIивий у питаннях, якi описанi
у роздiлi <ключовi питання аудиту) цього Звiry незал"*rоiо аудитора.

посullання на iнформаtliю у фiнансовiй звimносmi dля опuсу mа ощiнка ршutу суmm€воzо
в uкр uвлення iнформацiii у фiнансовiй звimносmi

опис бiзнесризику наведений у примiтцi 3 до фiнансовоi звiтностi Товариства. описання облiкового
ризику наведене у примiтках 4 та б до фiнансовотзвiтностi та у роздiлi кключовi питання аудиту) цьогозвiту незаllежного аудитора, де наводяться посиланн" на вiд.rовiднi примiтки фiнансовоI звiтностi.

Iнформацiя щодо ризикiв суттевого викривлення iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi внаслiдок
шахрайства наведена у пiдроздiлi KOcHoBHi .ucr"p"*b*r"" *о* ризикiв суттевого викривлення
iнформацiту фiнансовiй звiтностi> цього роздiлу Звiф незалежного аудитора нижче.

опuс захоdiв, ваrcumuх dля вреzулювання idенtпuфiкованчж рuзuкiв суmtпевоzо вuкрuвлення
iнформацi:i у фiнансовi й звimносmi

На пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi ми
провели насryпнi аудиторськi процедури:

 пiдвищили piBeHb профеЪitноiо 
"*".rrrцизму 

(тобто, пiдвищили уважнiсть до документацiТ та
необхiднiсТь у пiдтвеРдже Hi пояснень чи заяв управлiнсьпо.о rф.о"у To"up"cTBa); призначиливiдповiднийдо цихобставинперсоналдля виконання обов'язкового аудиту, yToNry
чисrri' у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RsM International було призначено другогопартнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання; збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду; дослiджув€lли, чи були наявнi icToTHi i/чи неiвичнi Ъперачiй, що вiдбу"прrся близько перед
закiнченням року; оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованостi облiкових оцiнок iвiдповiдних 

_розкритгiв iнформацiТ у фiнансовiй з"iт"оЬ.i, зроблених управлiнськимперсоналом Товариства;
 здiйснили оцiнку загаJIьного подання, структури та змiсry фiнансовоI звiтностi вкJIючно з

розкриттями iнформацii, а також того, чи показуе фiнансова^звiтнiсть операцii та подii, щопокладенi в основу ii складання, так, щоб до""."rдо"rовiрного ik вiдображення; проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом
Товариства припущенШI про безперервнiстЬ дiяльностiЯп о""о"r'дп" Оуоr"рського облiку
На ocHoBi ОТРИМаНИХ аУДИТОРСЬКИх доказiв. Перiод оцiнки безперервнотЪiяльностi охоплював
перiоД не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати aur".рд*""ня фiнансовоi звiтностi; проанаЛiзувалИ iнформацi про те, чи icHye 

"yr.a"u 
rr""r."ur""icTb щодо подiй або умов, якi

поставилИ б пiд значНий cyMHiB можливiстЬ Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть.
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ocHoBHi засmереilсення tцоdо рuзuкiв суmm€воzо вакрuвлення iнформацii у фiнансовiй звimносmi

основним застереженням е застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог Мсд 240 пiд
час планування аудиту ми розгляд€lли схильнiсть Товариства до шахрайства з урахуванням бiзнес
середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i пiдтриrу"апrх управлiнським
персоналоМ, а такоЖ характероМ угод, актиВiв i зобов'яЗань, вiдобРаlкениХ в бухга;rтерському облiку.

Пiд час плануванЕя нашого аудиту ми здiйснювЕtли запити управлiнському персонаlry Товариства щодо
наявностi у нього iнформацii про бульякi знання про фактичнi випадки шахрайства, якi мали мiсце,
пiдозрюване шахрайство, яке мае вплив Ira Товариство. У вiдповiдь ,ru ,Й запити управлiнський
персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства Товариства, згiдно якого ризик шахрайства е
контрольованим.

Проте, основна вiдповiдалЬнiсть зазапобiгання i виявлення шахрайствалежить саме науправлiнському
персонапi Товариства, якиЙ не повинеН покJIадатися на проведення аудиту для уникнення cBoik
обов'язкiв, оскiлькИ шахрайство може вкIIючати змову, пiдробку, навмиснiпРОtý/ски, неправильнi
твердженнJI або нехryвання заходами внутрiшнього властивих для аудиту
обмежень можуть бути невиявленi. Властивi кладенi у параграфi
<вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтн ного аудитора.

результативнiсть аудиry в частинi виявлення порушепь

За х помилок, ми
по
пр застосовуемо

покalзники та
розкриття у фiнансовiй_звiтностi Товариства, а також розглядаемо питання модифiкацiТ нашого Звiry
нез€uIежного аудитора. Ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi
можуть свiдчити про можJIивiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить 

"уЬ."" 
викривлення внаслiдок

шахрайства або помилок. За результатами нашого аудиту ми не виявили невиправлених викривлень,
як б потребувzrли модифiкацii нашого Звiry незалежного ауд"rорч.

УзгодrкенiСть ЗвiтУ незаJIежнОго аудитоРа з додаткОвим звiтом для Аудиторського KoMiTeTy

у Товариствi функцii Аудиторського koMiTeTy виконуе Ревiзiйна комiсiя. Звiт незалежного аудитора
узгодIý/еться з додатковим звiтом для Аудиторсь (ого KoMiTery (Ревiзiйноi KoMicii) вiд 01 черiня 2О)2
року, який скJIадався у вiдповiдностi до вимог статгi З5 Закону Украihи кПро аудит фiнансовоiзвiтностi та аудиторську дiяльнiсть>.

надання послуг, заборонених 3аконодавством, та незаJIел(нiсть ключового партнера з аудпту та
аудпторськоi фiрми вiд Товариства при проведеннi аудиту

нами не надавались Товариству послуги, забороненi законодавством.

твердження про нашу незалежнiсть вiд Товариства, у тому числi ключового партнера з аудиту
фiнансовоТ звiтностi, викJIадена у параграфi <<основа для висловлення Думки)> та <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> цього Звiry незалежного аудитора.

Iнформацiя про iншi наданi Товариству або контрольованим ним суб'сктам господарювання
послуги, KpiM послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у фiнансовiй звiтностi.

З датИ призначенНя нас В якостi аудитора фiнансовоi звiтностi Товариства за202l piK та до дати цьогозвiry незалежного аудитора нами не надаваJIись iншi послryги Товариству або контрольованим ним
суб'ектам господарськоi дiяльностi (дочiрнiм пiдприем"r"чr;.
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пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудпту обмеясень

обсяг проведеного аудиту фiнансовот звiтностi нами було визначено так, щоб ми могли виконати
завдання та отримати прийнятнi докази в достатньому обсязi для висловлення нашоiдумки про те, чи
фiнансова звiтнiсть надае правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий .ru" То"uрiства та
його фiнансовi результати i грошовi потоки з урахуванIIJIм обrрунтованостi облiкових оцiнок, засобiв
КОНТРОЛЮ, а ТаКОЖ СПеЦИфiКИ ГаЛУЗi, в якiй Товариство здiйснюс свою дiялыliсть.

При визначеннi загальноi стратегii аудиry нами було враховано cyTTcBicTb статей фiнансовоТ звiтностi,
аудиторську оцiнку ризикiв за кожною статтею та загальне покриття операцiй нашими процедурами, а
також ризики, пов'язанi з менш суттевими статтями, якi не були включ"ri до загального об""ryru1цо.о
аудиту,

опис обсяry та властивi для аудLlту обмеження викладенi у параграфi квiдповiдальнiсть аудитора за
аУДИТ фiНаНСОВОi ЗВiТН_ОСТi> ЦЬОго Звiry незалlежного аулитора. Ч"р". 

"nu"r"Bi для аудиту обмежЪння
ptBoМ iз властивими обмеженнями системи внутрiшньЬ.о no*rrponto icHye неминучий ризик того, що
деякi cyTTeBi викривленtUI можна не виlIвити, HaBiTb якщо аудит належно спланований i виконаний
вiдповiдно до МСА,

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму:

 ПОВНе найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕною вIдповIддльнIстю (рсм укрдiнд
АУДИТ>;

 мiсцезнахоdэюення_ yKpaiHa, 04080, м. КиiЪ, вУл. Нижньоюркiвська, 47;
за Ns2874 у PeecTpi аудиторськоi
кти аудиторськоI дiя во проводити
тау Роздiлi <Суб'ект cTi, якi мають

право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний
iHTepec>.

Ключовий партнер завдання з аудиту, результатом якого е цей Звiт незалежного аудитора, е Яна
Сахно.

о Рiшення mа фонdовоzо рuнку (dalli  НКЦПФР)<<Вшuоzu бо оzляdу фiнаiсовоi звimносmi учаiснuкiв
РuНКiВ Ка РuНКiв, наzляd за якчJпч зdiйснюе Нацiоп*rооо
комiсiЯ з цiннuХ з паперiв mа фонdовоzо ранiуrл0555 Bid 22 лuпня 2021 рокуЛO5J5.

Аулит фiнансовот звiтностi Товариства здiйснювався у вiдповiдностi до договору Nэ251 l/2o2l с7о0
ВiД 25 ЛИСТОПаДа 2021 РОКУ Протягом перiоду з 25 листЪп ада202| року до дати цього звiry.

Повне найменування юрuduчноl особu: IIривАтI{Е АкLцонЕрнЕ товдриСТВо кСТРдховдкоМIIАнIя (ТАс).

На 'про кiнцевоzо бенефiцiарноZо власнuка mа сmрукmуру власносmiна вiдповiдно до вимог, встановлен орму та
, затвердженим нак{вом MiHicTepcTBa фiнансi н я 2O2l
им в MiHicTepcTBi юстицiт УкраiЪи 08 черв 8/збзg0
звiтностi).

Тов ариство не е ко нmр ол ер о лt/уч ас нuколl н, е б aHKiB cbKoi' ф iH ан с о в ot zрупu.
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Товариство е пidпрuепtсmвоlи, ulо сmановumь суспiльнuй iнmерес у вiдповiдностi до Закону Украiни
<Про бухгалтерськиЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> (примiтка 1 до фiнансовоТ звiтностi).

Маmерuнською компанiею Товариства е Т,А.С. OBEPCIAC IHBECTMEHTC лIмIтЕд (т.д.S,
OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), щО створена i зареестрОвана У Республiцi Кiпр пiд
реестрацiйним номером IВ2З949З за юридичною адресою:Ресгryблiкu itinp, м. Нiкосiя, 1066,
Менандру, 3, ГлафкоС Таувер, З й поверх, 30l (примiт"а l до фiнансовот звiтностi).

lочiрнi колtпанii' вiдсутнi (примiтка l до фiнансовоТ звiтностi).

НормативНоправовиМи актами нкцпФР не встановлюються пруdенцiйнi показн.uки для страховоi
дiяльностi.

у зв'язку зi складанням Товариством Звimу про корпораmuвне управлiння вiдповiдно до вимог
законодавства, повiдомляемо наступне:

 за dqнuлru перевiркu iнформацiя, зсlзначена у пункmах ]4 часmuнч mреmьоt сmаmmi I27 Закону
YKpaiHu кПро рuнкu капimалу mа орzанiзованi moBapHi рuнкull м 3цвOпl вid 3 люmоzо 2006 року,наведена у Звiтi про корпоративне управлiння перевiрена; на нашу ёумку, iнфорпtацiя, зсtзначена у пункrпах 5  9 часmuнч mреmьоt сmаmmi 127 ЗаконуykpaiHu кпро рuнкu капimалу mа орzанiзованi moBapHi рuнкu>, а саме: опис основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiк осiб,

ормацiя про
Товариства;
Товариства,

ня, не суперечать iнформацiТ, отриманiй нами пiд
час аудиту фiнансовоТ звiтностi Товариства,

Iу!оумачiя про пidсупtкu перевiркu фiнансовоеосl,tоdарськоt diMbHocmi Товарuсmва за резульmаmсL|у,u202I року, пidzоmовленi ревiзiйною комiсiею

Як зазначено у за 202l piK, пiдготовленому 27,04,2022 року,ревiзiйною koMi202|рiк;фактiв _ роIхЖЖБЖн"1::JJ"Ж::::LЖН;Т;
також встановленого порядку ведення бухгалrтерського облiку та подання звiтностi Ревiзiйною
комiсiею Товариства не встановлено.

Сахно Я.С.
Ключовий партнер з аудиту

Номер peccTpauii у PeecTpi аули

01 червня 2022року
Украihа, м, КиiЪ, вул. .Щонецька, З7 l 19
Iдентифiкацiйний код: 3 1 840760
https://www.rsm. global/ukraine

Тдiяльностi 100030










































































































































