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Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi

ТОВАРИСТВА

З

ДОДАТКОВОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ

сТРАхоВА коМпАнlя (АЛьФА-гАРАнТ>
за 2021 piK
(станом на 31 грудня 202t року)

Керiвництву

ТДВ СК (АЛЪФА-ГАРАНТ)
Нацiональному банку УкраiЪи
Органам .Щержавноi податковоi служби УкраiЪи

Звiт щодо аудиry фiнансовоi звiтностi
.Щумка iз застереженням

Ми

IIровели аудит фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ДОДДТКоВоЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ (АЛЪФА-ГАРАНТ>, код за СДРПОУ _
32382598, мiсцезнаходження -УкраIна 01133, м. Киiв, бульвар Лесi УкраiЪки, будинок 26,
(далi - Товариство), яка складаеться iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2021 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2021р,
ЗвiтУ про рУх грошових коштiв (за прямим методом) за2О2\р., Звiту про власний капiта_п
За 202|р, та примiток до фiнансовоi звiтностiо включаючи стислий виклад значущих

облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi <Основа дтя
iз
застереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдобрЕDка€
ДУМКи
достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства на З1 грулня 2021 р..та
його фiнансовi результати i грошовi потоки за pik, Що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стdндартiв фiнансовоi звiтностi (далi - МсФз), та вiдповiдас
ВИмОГаМ Закону УкраiЪи пПро бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вц
l 6.07 .|999р. Nл996-ХIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

у

примiтках до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 202l piK не
розкрито/належно не розкрито iнформацiю щодо цiлей, полiтики та прочесiв управлiння
капiталом, розкриття якоi передбачено
135 Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку кПодання фiнансовоI звiтностi>.
Також примiтки до рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товариства не мiстять розкриття
iнформацii щодо компенсацii провiдному управлiнському персоналу, яка подасться
загаJIьною сумою, а також окремо для кожноi iз категорiй, що передбачено п. l'7
Мiжнародного стандарту бухга,чтерського облiку 24 кРозкриття iнформацii про пов'язанi
сторони>.
.Щодатково Товариством це розкрито/належно не розкрито у фiнансовiй звiтностi
iнформацiю, щодо оцiнки значимостi фiнансових iHcTpyMeHTiB включаючи характер та
Товариством

п. |34

величину ризикiв, пов'язаних з фiнансовими iнструментами, до яких Товариство €
вразливим протягом перiоду та на кiнець звiтного перiоду, та яким чином Товариство
упрzlвляе цими ризикЕtми, розкриття якоi передбачено Мiжнародним стандартом
фiнансовоi звiтностi 7 кФiнансовi iнстрlменти: розкриття iнформачii>.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 20Тб poKiB,
2017
зокрема Мiжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутий) <Модифiкацii
др{ки у звiтi незалежного аудиторa>) (да_пi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiда_tlьнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiту. Ми с незаJIежними по вiдношенню до Товариства згiдно з
Кодексом етики професiйних бу<га_гrтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики дJuI
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в УкраiЪi до
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докiliи €
достатнiми i прийнятними для використання ix як основи дJIя нашоi думки iз
застережепням.

Суттева невизначенiсть, що стоеу€ться

безперервностi дiяльностi

Як зазначено в примiтках rl. 4, б та 9.4 несприятливе зовнiшЕс та внутрiшне

середовище у зв'язку з вiйськовою агресiею РосiйськоТ ФедерацiТ та введенням в УкраiЪi

военного стану, в умовах складноi полiтичноi ситуацii, впливу пандемii COVID - 19,
запровадження карантинних та обмежуваJIьних заходiв, коливання курсу нацiона_llьноТ
вЕuIюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату в cyкynнocTi створюють
суттеву невизначенiсть, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi та яка може вплинути на майбутнi
операцii та можливiсть збереження BapTocTi його активiв. Вплив такоТ майбрньоi
невизначеностi наразi неможливо оцiнити.
I]я фiнансова звiтнiсть не включае жодних коригувань, якi можуть виникнути в
результатi такоi невизначеностi. Про TaKi коригування буле повiдомлено, якщо вони
стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiковано.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питанняо якi, на наше професiйне судження, булп
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi
питання розгJIяд€rлись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та
вра(овуваJIись при формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окрмоi
думки щодо цих питань.
Додатково до питання, описаного в роздiлi кОснова для думки iз застереженнямD
та розлiлi <Сутrева невизначенiсть, що стосуеться безперервностi дiяльностi>, ми

а

питаннЯ

е

ключовимИ питаннями аудиту,

якi

слiд

ання с mр ахо в uх р е з ерв i в
Товариство у вiдповiднЪстi до прийнятоТ методологii та органiзаuii розрахункiв
страхових резервiв, бор*у. та веде облiк таких технiчних резервiв: резерв незароблених
€lJIe
прЪмiй; p"i"p" заявлених, zlJle невиплачених збиткiв; резерв збиткiв, якi виникли,
,br*"n"ni; резерв коливань збитковостi та резерв катастроф,
визначення суми страхових резервiв вимагае складних та об'смних математичних
оцiнок та актуарних методiв а також
розрахункiв та застосування при цьому експертних
iстотного судження.
Через cyTTcBicTb суми, високий piBeHb значуIцостi сулження та особливостi
страхових резервlв вважасться ключовим
розрахунку, про якi йдеться вище, розрахунок
питанням.
при вирiшеннi цього питання нами було проаналiзовано процеси та принципи
облiковоi-полiтйки, пов'язанi з оцiнкою величини страхових резервiв, а також оцiнено
та впровадження систем i засобiв контролю, повоязаних iз цим процесом,
структуру
- ^OKpiM
iншого, нашi процедури включ€lJIи, зокрема перевiрку цiлiсностi та точностi
так
вхiдних даних, використапr*ъпrучрiсм; аналiз припущень, використаних як akTyapieМ
звiтностi
в
i Товариством; оцiнку загЕrльного flредставлення страхових резервiв фiнансовiй
Товариства.
ми вважаемо, що виконанi нап{и аудиторськi процедури були прийнятними та
в
достатнiми для отримання доказiв стосовно вiдображення страхових резервiв фiнансовiй
звiтностi Товариства.
Ф орл,tув

Iнша iнформачiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю.
Iнша iнформачiя, отримана на дату цього звiту аулитора с iнформачi€ю, яка
мiститься
Украiни
у звiтi про управлiння, складеного у вiдповiдностi до вимог Закону
<Про бухгалтерський оЬлiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> Jф 996-XIV вiд 16.07.1999р.
о у складi рiчноi звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових послуг,
Правил
складеноТ у вiлповiлностi Постанови Нацiонального банку кПро затвердження
послуг
до
складання та подання звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових
з
складаеться
25.1|.202|р,
вiд
що
Нацiона;lьного банку Украiни> J\b 12З
/ Щаних про доходи та витрати страховика;
/ Щаних про cTpaxoBi платежi та виплати за структурними пlдроздlлrlми
страховика;
.Щаних про показники дiяльностi зi страхування;
Щаних про операцiТ перестрахування;
[аних про сплачений статутний капiтал, гарантiйний фонл та
платоспроможнiсть страховика;
та частки
.Щаних про розрахунок резервiв незароблених премiй
lrерестраховикiв у резервах незароблених премiй на кiнець звiтного
перiоду;
.Щаних про розмiщення страхових резервlв;
,щаних про частку перестраховикiв у страхових резервах;
.щаних про активи для представлення страхових резервlв;
.Щаних про незавершене булiвниuтво ;
.Щаних про ocHoBHi засоби;
[urr* rrpo фiнансовi iнвестицii, дебiторську заборгованiсть, грошовi
кошти та iх.еквiваленти;
,Щаних про капiтал та заборгованiсть;
,щаних про достроково припиненi договори страхування;

.
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/
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Щаних про стр}ктуру активiв, дотримання нормативу платоспроможностi

та достатностi капiтаIry, нормативу ризиковостi операцiй, нормативу

якостi активiв;
Щаних про структуру активiв, iх обтяжень, дотримання норм.}тиву
платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi
операцiй та нормативу якостi активiв;
У Щанихпро набутгя у власнiсть/проведення дооцiнки нерухомого майна;
у Пояснювальнот записки до звiтностi страховика.
tlле не с фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неi.
Наша думка щодо рiчних звiтних дЕlних страховика мiститься в нез€lлежному звiтi

/

з

надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика ТОВАРИСТВА З
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАJIЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНUI кАЛЪФА-ГАРАНТD

за2021р.
Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформачii.
У зв'язку з аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомлення
iншою iнформацiею та при цьому необхiднiсть розглян)"ти, чи icHye сугг€ва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими зн€lннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя вигляда€ такою, що MicTlTb
суттеве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно iншоi iнформачii, отриманоi до
дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеТ iншоi
iнформачii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили фактiв суттсвого викривлення iншоТ iнформацiТ, якi потрiбно було
б включити до звiту та з.вначаемо про узгодженiсть звiту про управлiння з фiнансовою
звiтнiстю за звiтний перiод.

з

ВiдповЦальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищимп
повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал (в особi генерального директора Товариства) несе
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдlо до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персон;}л визнача€
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
сугтевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При склаланнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використов}.ючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи ддя
бухгштерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або пл€шу€
лir<вiлувати Товариство чи припинити дiяльнiоть, або не мае iнших реальних апьтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями (наглядова рада, загальнi збори
Учасникiв), несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiryвання
Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
пе
шiлоку
звiту ау.штор4 що мiстить нашу думку. обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM
вшевшевоgтi, пIюте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
сугIве вЕIФЕвлення, якщо воно icHyc. Викривлення мож}ть бути результатом шахрайства
5о поrш.lпсr; вони ввiDкаються сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано

очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi uiеi фiнансовоТ звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
о iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що е достатнiми та
прийнятними для використання ik як основи для нашоi думки, Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходt}ми внутрiшнього контролю;
отриму€мо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
лля розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок
вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським
персонirлом;

.
.

i

о доходимо висновку щодо прийнятностi використання

управлiнським
персоналом припуцення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye сутт€ва
Еевизначенiсть щодо подiй або ушtов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi сlттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
няrпому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi або,
якщо TaKi розкриття iнформацii € неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM
майбутнi подiТ або умови мож}"ть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;
о оцiнюсмо загЕIльне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкJIючно з
розкриттями iнформацiТ, а також те, чи покЕвуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, рЕвом з
iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi
аудиторськi результати, включаючи буль-якi clTTcBi недолiки заходiв внугрiшнього
контроJIю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
ми
виконfuIIи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci
що
стосунки й iншi пит€lння, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
Еашу неза-пежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку Bcix питань, iнформацiя цодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищллми повновilкеннями, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час
al,Jrry фiнЬнсовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с ключовими питаннями
ау-дЕ-ry. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо
заrоЕодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або
rоJIп зiл вкрай виняткових обставин ми визнача€мо, що таке питання не слiд висвiтлювати
в пашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкрано
шсрева]lогги його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
Iпфоо.uацiя, лцоdо dоmрu.лtання Bttпtoz закону Укрutна кпро сmрахчванняу Ль
Е5/9ЬВР Bid 07,03.1996 mа ноомаmавно - поавовах акmiв. що реzvлююmь
' diяльнiсmь сmраховuка.
flотримання вимог закону Украiни <Про страхування>>

к

В ходi здiйснення господарськоi дiяльностi Товариство в цiлому дотримувЕrлося
основних вимог визначених законом УкраiЪи <Про страхування> J\Ъ 85/96-ВР вiд
07.03.199бр., зокрема: умов забезпечення платоспроможностi страховикiв та формування

страхових резервiв.

Iнформацiя щодо дотримання страховиком обов'язкових критерiiЪ i нормативiв
достатностi капiталу та платосшроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
активiв та ризиковостi операцiй страховика
Товариство у ходi здiйснення господарськоi дiяльностi дотримувалося вимог,
визначення
суми прийнятних активiв та обов'язкових критерiiЪ i нормативiв
щодо
достатностi капiта_гrу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй, Iцо BcTaHoBieHi Положенням про обов'язковi критерiТ i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiЙ страховика, яке затверджено Розпорядженням Нацiональноi KoMiciT,
що здiЙснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових посJrуг вiд 07 червня 2018
року Jф 850 iз змiнами та доповненнями.
За результатами перевiрки аудиторами не встановлено сугтсвих вiдхилень у
визначенi суми приЙнятних активiв та дотриманнi вимог, щодо обов'язкових критерiiЪ i
пормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi
акгивiв та ризиковостi операцiй.
а чосmаною
кАуdumорськай звim mа iHuli офiцiйнi dокуменmuу Законч Укра'iнu кпро аvdum
фiнансово'i звimносmi mа ачdumорськч diяльнiсmьу JYg 22S8-VIII Bid 21.12.2017o.

Найменування органу, який призначив суб'скта аудиторськоiдiяльностi на
проведення обов'язкового аудиту
!ирекцiя ТДВ СК кАльфа-Гарант)), рiшення

J\Гs1

вiд 30.11.2021р.

Дата призначення суб'скта аудиторськоi дiяльностi та загальна тривалiсть
виконання аудиторського завдання

!оговiр про проведення аудиту (аулиторськоТ перевiрки) J\Ъ З5l вiд 06.|2.2021р.
TpнBalicTb виконання аудиторського завдання четвертий piK (за перiод з 01.01.2021р. по
]1.1].2021p.) початок та закiнчення надання пOслуг: з 06.12.2021р. по 05.08.2022р.
Аулиторськi оцiнки

ауо"rор викоЕав процедури оцiнки ризикiв з метою забезпечення основи дlul
iштпфiкаuii й оцiнки ризикiв сутт€вого викривлення на piBHi фiнансовоi звiтностi та
щrjшеЕь д^гlя класiв операцiЙ, за_itишкiв paxyHKiB i розкриттiв iнформацii.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
oI Jашя розумiння Товариства та Його середовищц включаючи його внlтрiшнiй

ШРоJЬ,

аудитор виконав наступнi процедури, з метою отримання iнформаuii, яка
ШrСгоВУвarлася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення, зокрема
шiдок шаrрайства:
о Запити управлiнському персоналу, особам вiдповiдальним за внррiшнiй аудит
rr iш шраttiвникам, щодо власноi оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв

шроподrя

запобiгання й виявлення шахрайства;
обговоренняо ознайомлення з протоколами засiдЕlнь та здiйснено
тпм, кого надiлено найвищими повноваженнями, для розумiння того, як вони

О Провелено

-rr

ý

вiдповiль на них, та
здiйснюють: iдентифiкацiю ризикiв шахрайства та вживання дiй у
суттсвого викривлення,
внутрiшнiй контролi, який установлений для зменшення ризикiв
о Проведено аналiтичнi процедури якi, виконанi як процедури оцiнки ризикiв,
включати як фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю,
о Здiйснено спостереження та iнспектування операцiй Товариства, док}ментlв
контролю, промiжноi
(бiзнес-плану та стратегii i T.i.), записiв та iнструкчiй з внутрiшнього
засiдань,
фi"u".оuоТ звiтностi, протоколiв
буль якоi iнформачiТ, яка
За резульТатамИ виконаннЯ процедУР аудитор не виявив
можливi викривлення фiнансовоi
свiдчила б про можливi ризики -аrрut"ruъ, ъбо ,rро
шахрайства.
звiтностi .,, фuпr" привласнення активiв в наслiдок
piBHi фiнансовоi звiтностi
дулитор на оцiненi ризики суттевого ur*рr"п."ня на
вiдповiдь, а саме:
розробив та виконав загальнi дiт у
аудиторських процедур з метою отримання бiльш

. змiну

характеру

переконливих аудиторських доказlв;
. збiльшення обсягу аудиторських процедур;
о проведення бiльше аудиторських процедур станом на кlнець перiоду, & не на

промiжнУ

дату;

,наслiдок проведення процедур по
,--с бiпrттте
ячпит
доказlв у
бiльше аудиторських
отримання
як аудиторськi процедури по
сугi, З використанняМ процедур".о"rriшньОго пiдтвердження

о

cyTi.

iнформашii
В результатi проведених процедур встановлено суттеве викривлення мсФз) в
яких вимагають

(фiнансова звiтнiсть нЬ мiститu ро.прrй Bcici iнформаuii,
iu npou,ciB управлiння капiталом,
частинi розкриття iнформачii щодо цiлей, полiтики
та оцiнки значимостi фiнансових
компенсацiТ провiдноrу упрu"лiнському персоналу
пов'язаних з фiнансовими
iHcTplMeHTiB включаючи характер та величину ризикiв,
iнструментами.
викривленЕя
OcHoBHi ризики та застереження, щодо_ можливого суттевого
оцiнцi страхових резервiв, I_{e
iнформачiИ у фiнаНсовiЙ звiтностi iдентифiкованi при
властивих обмежень аудиту,
пов'язано з процедурою i методами розрахунку_та наявнiстю
процеси та принципи
цього питання на:чrи було проана,тiзовано
при вирiшеннi
^"о"й*i
з оцiнкою величини страхових резервiв, а також оцiнено
облiковот ,ronir"*r,
та впровадження систем i засобiв контролю, повОязаних]:.1т11_1|11:"_:iл.__лл*
сгрукгуру
-'okpiM
та то!шост1
iншого, нашi проuедури включали, зокрема перевiрку цiлiсностt
використаних як aKTyapi€M TtlK
вхi.ших даних, використан"* u*ryupicM; аналiз припущень,
звiтностi
в
i Томриством; оцiнку загального представлення страхових резервiв фiнансовiй

Томриства.

були прийнятними та
що виконанi нами аудиторськi процедури
страхових резервiв в фiнансовiй
:остатнiми для отримання oon*i" стосовно вiдображення
звiтностi Товариства.

Ми вважаемо,

порушень, зокрема
поясвепня.пlодо результативностi аудиту в частинi виявлення
пов'язаних iз шахрайством

I

пiдрозлiлi кАудиторськi
Iнформачiя щодО результатИвностi аудиту наведена в
четвертою статгi 14
щiш>l рзлiлу к,щодаткова iнформачiя передбачена частиною
фiнансовоТ
rЛlтгорькип з"iiru i"-i офiцйнi до*уr."ir> Закону Украiни кПро аудит
звiту,
2\.|2.2017р.>.нашого
вiд
:ъ zjsB-vtll
jтпосгi та аудитЙську
' оцiнки " лiяльпi.r"осуттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства ми
ризикiв
Д,lя
аудиторських процедур
шрпстов}ъЕrли свое професiйне судження. Протягом виконання
розробленi та впровадженi
_ (прЕ\rаlи розlмiння системи nornrpono, якi були
та виявлення шахрайства,
уцптiпсь*, п.р.оналом Товариства для запобiгання
якi б могли
пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство,
якi застосував та яких
rFqщTE нашу yuury. На"нашу ДУМкУ, заходи контролю,
запобiгання й виявлення
.|рцшý-вався управлiнський персоrrал Товариства для
ц-сгв4 е вiдповiдними та ефективними,
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Пiлгвердження того, що аудиторський звiт узгоджений
аудиторського KoMiTery

з

додатковим звiтом для

Ми пiдтверджуемо, що наша аудиторська думка узгоджуеться з додатковим
звiтом аудиторському KoMiTeTy (дирекцii) та розкривае результати виконання завдання з

обов'язкового аудиту.

Твердэlсення про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть
кпючового партнера з аудиту та суб'екта аудиторськоiдiяльностi вiд юридичноi
особи при проведеннi аудпту

Аулитор та суб'ект аудиторськоi дiяльностi не надавав безпосередньо або
опосередковано Товариству, послуги зазначенi у частинi четвертiй cTaTTi б та статri 27
Экону УкраiЪи кПро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>> М 2258-VIII
ыд2l.L2.20l7р.

Аудитор та суб'ект аудиторськоi дiяльностi незалежнi вiд Товариства, фiнансова
зшiтпiсть якого пiдлягас перевiрчi, не бра_гrи участi у пiдготовцi та прийняттi управлiнських
рiшеш Товариства.
Iпформацiя про iншi наданi аулитором або суб'ектом аудиторськоiдiяльностi
цlrлшчнй особi або контрольованим нею суб'ектам господарювання послугп, KpiM
шOс.пуг з обов'язкового аудиlуl що не розкрита у звiтi про управлiння або у
фiнансовiй звiтностi

та суб'ект

аудиторськоТ дiяльностi не надавав Товариству або
коЕ|IроJIьованим ним суб'ектам господарювання послуги, KpiM послуг з обов'язкового
аудЕгу, iнформацiя про якi не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi.

Аулитор

Пояснення щодо обсяry аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аулит проведено в обсязi, який передбачае отримання обцрунтованоТ впевненостi.
шо фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства
бо помилки. Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гар:rнц-€,
пю а!,дкт, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутт€ве викривленЕя. яшIIо
юпо icнye.
Аулитор не може отримати абсолютну впевненiсть у тому, rцо фiнансова звiтнiсть
пе уigгп-ь суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Причина по;rяга€ в
Iо!Ф- що iснуючi властивi обмеження аудиту, призводять до того, що бiльшiсть
цf,щюрсьlо.ж доказiв, на ocнoBi яких аудитор сформував висновки та на яких {рунтуеться
цЕцторська думк4 е швидше переконливими, нiж остаточними.
Обмеження аудиту е наслiдком характеру фiнансовоi звiтностi Товариства .п.Q.i cтmTi фiнансовоi звiтностi пов'язанi iз суб'ективними рiшеннями або оцiнками .п.t
Gt ш€u Еевизначеностi, який не можна усунути застосуванням додаткових аудиторських
rрýp. та характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у повнотi
тшоi iнформацii.
OcHoBHi вiдомостi про аудитора

д

-l_
номер реестрацii }, peecTpi ачдиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Роздiл
<Суб'екти аудиторськоi дiяльностi> М 4423;
номер ресстрацii }, peecTpi аудитооiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Роздiл
<<С}rб'скти ачдитоDськоi дiяльностi. якi мають право проводити обов'язковиЙ аудит
фiнансовоi звiтностi> Jф 4423;
номер реестрацii }u peccTpi а}rдиторiв та счб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Роздiл
<<Суб'екти а}rдиторськоi дiяльностi" якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств. цо становлять счспiльний iHTepec> ]ф 4423;
Ауд.rтори. що брали участь в аудиторськiй перевiрцi:
Нестеренко Сергiй Анатолiйович - Сертифiкат аудитора Jф0O6б48, виданий рiшенням
AITY вiд24.12.09 Ns209/3. Номер ресстрацii у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
дiя:rьностi Роздiл <Аудитори> Jф 100291;
OcHoBHi вiдомостi rро

у*оr" договору на проведення аудиту

договору на проведення аудиту: !оговiр Ns351вiд 06.|2.2021'р.;
проведення
аудиту : 06.|22021 р.;
початку
JIата
ltraTa та номер

7tрiil;
Ктючовий партнер з аудиту,
а!:итор ТОВ АФ <Олеся>
Сертифiкат J\Ъ 006648

i-;Жф}'ь*ij

vу]:tу

С.А. Нестеренко

Дата сюладання аудиторського висновку: 05.08.2022 року
rt. Кяiв

q

