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Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», код за ЄДРПОУ 

– 31282197, місцезнаходження – Україна, 01135, місто Київ, вулиця В. Чорновола, 

будинок 20 (далі – Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

за 2020р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020р., Звіту про 

власний капітал за 2020р, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі 

«Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 

2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 

датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та 

відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 
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В складі активів Товариства обліковуються (основні засоби) земельні ділянки, 

вартість, які відповідно до прийнятої Товариством облікової політики та вимог МСФЗ, 

мають обліковуватись  за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

через інший сукупний дохід, вартість яких з урахуванням проведених дооцінок станом на 

31.12.2020 року складає 22 000 тис. грн.  

Ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо 

справедливої вартості вищезазначених активів, оскільки нам не надано повної інформації, 

стосовно здійснених управлінським персоналом оцінок. Отже, ми не змогли визначити, чи 

є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум, проте можливий вплив на фінансову 

звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, на думку аудитора може бути суттєвим, 

проте не всеохоплюючим. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 - 

2017 років, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутий) «Модифікації 

думки у звіті незалежного аудитора») (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 

стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до 

нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 

до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 

застереженням 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», 

ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід 

відобразити в нашому звіті. 

Зменшення корисності активів 

 

Товариство на виконання вимог «Міжнародного стандарту бухгалтерського 

обліку 36 (МСБО 36). Зменшення корисності активів», визначає та застосовує процедури, 

для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою, ніж сума їх очікуваного 

відшкодування. 

Встановлення ознак наявності зменшення корисності активів потребує як мінімум 

використання зовнішніх та внутрішніх джерел інформації а також суттєвих суджень 

управлінського персоналу Товариства.  

Визначення суми очікуваного відшкодування потребує, в окремих випадках, 

проведення розрахунку як справедливої вартості за мінусом витрат на вибуття активу так і 

його вартості при використанні. 

Через високий рівень значущості судження та особливості розрахунку, про які 

йдеться вище, розрахунок та визначення зменшення корисності активу вважається 

ключовим. 

При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи 

облікової політики, пов’язані з визнанням та оцінкою збитку від зменшення корисності, а 

також оцінено структуру та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим 

процесом. 
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Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку зовнішніх та 

внутрішніх джерел інформації, використаних управлінським персоналом Товариства, його 

суттєвих суджень та аналіз проведених розрахунків з даного питання. 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та 

достатніми для отримання доказів стосовно відображення зменшення корисності активів в 

фінансовій звітності Товариства. 

 

Інші питання  

 

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., 

був проведений іншим аудитором, який 05 червня 2020 р. висловив думку із 

застереженням щодо цієї фінансової звітності, на підставі порушень в порядку 

нарахування резерву очікуваних  кредитних збитків  

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.  

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка 

міститься: 

 у складі регулярної річної інформації емітентів цінних паперів включаючи звіт 

про корпоративне управління, складеного у відповідності до вимог Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р.; 

 у звіті про корпоративне управління, складеного у відповідності до вимог 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» № 2664-III від 12.07.2001р. 

 у складі річної звітності страховика, складеної у відповідності до 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про 

затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» № 39 від 03.02.2004р., що 

складається з 

 загальних відомостей про страховика (додаток 1); 

 звіту про доходи та витрати страховика (додаток 2); 

 звіту про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами 

страховика (додаток 3); 

 пояснювальної записки до звітних даних страховика (додаток 4). 

Наша думка щодо річних звітних даних страховика міститься в незалежному звіті 

з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ПОЛІС» за 2020р. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення 

з іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 

суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту ми 

не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості 

земельних ділянок, вартість яких з урахуванням проведених дооцінок станом на 

31.12.2020 року складає 22 000 тис. грн. Відповідно дані активи, з урахуванням вимог 

підпункту 9 пункту 5 розділу II Положення про обов'язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика, яке затверджено Розпорядженням Національної комісії, 
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що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 

року № 850 (далі – Положення № 850), до суми прийнятних активів не включаються. 

Водночас, Товариство врахувало зазначені земельні ділянки у якості прийнятних активів 

та використало їх з метою відображення виконання фінансових нормативів, встановлених 

у відповідності до вимог Положення № 850. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваження, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал (в особі голови Правління) несе відповідальність за 

складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку 

систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 

того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому.  

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (наглядова рада, загальні збори 

Акціонерів) несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 

Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 

звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 

думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
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висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 

якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 

ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з 

іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 

коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати 

в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

Інформація, щодо дотримання вимог закону України «Про страхування» № 

85/96-ВР від 07.03.1996 та нормативно - правових актів, що регулюють 

діяльність страховика. 
 

Дотримання вимог закону України «Про страхування» 

 

В ході здійснення господарської діяльності Товариство в цілому дотримувалося 

основних вимог визначених законом України «Про страхування» № 85/96-ВР від 

07.03.1996р., зокрема: умов забезпечення платоспроможності страховиків та формування 

страхових резервів. 

 

Інформація щодо дотримання страховиком обов'язкових критеріїв і нормативів 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика 

 

Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту ми 

не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо справедливої вартості 

земельних ділянок, вартість яких з урахуванням проведених дооцінок станом на 

31.12.2020 року складає 22 000 тис. грн. Відповідно дані активи, з урахуванням вимог 

підпункту 9 пункту 5 розділу II Положення про обов'язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика, яке затверджено Розпорядженням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 

року № 850 (далі – Положення № 850), до суми прийнятних активів не включаються. 

Водночас, Товариство врахувало зазначені земельні ділянки у якості прийнятних активів 

та використало їх з метою відображення виконання фінансових нормативів, встановлених 

у відповідності до вимог Положення № 850. 
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З урахуванням вищенаведеного аудиторами встановлено, що сума прийнятних 

активів, що знаходяться на Балансі страховика станом на 31.12.2020р. є недостатньою для 

виконання фінансових нормативів, встановлених відповідно до вимог Положення № 850, а 

саме: сума прийнятних активів є меншою ніж нормативний обсяг активів, що 

використовуються з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності 

капіталу. 

 

Звіт щодо вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 

3480-IV від 23.02.2006р. 
 

На виконання вимог частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р. ми розглянули та 

перевірили інформацію, наведену Товариством в розділі «Звіт про корпоративне 

управління» Звіту керівництва Товариства, а саме: 

• посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

Товариство; 

• пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він 

відхиляється і причини таких відхилень; 

• інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис 

прийнятих на зборах рішень; 

• персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 

Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

• опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками Товариства; 

• перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Товариства; 

• інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах Товариства; 

• порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

• повноваження посадових осіб Товариства. 

За результатами розгляду та перевірки вищенаведеної інформації, ми зазначаємо, 

що інформація розкриття якої передбачено пунктами 1 – 4 частини третьої статті 401 «Звіт 

керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 

23.02.2006р., та зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства за 2020рік, не 

містить фактів суттєвого викривлення. 

Також на нашу думку, інформація розкриття якої передбачено пунктами 5 – 9 

частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р., та зазначена у звіті про корпоративне 

управління Товариства за 2020рік, відображена достовірно в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до вимог зазначеного Закону. 

 

Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14 

«Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р. 

 
 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на 

проведення обов'язкового аудиту 

 

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», протокол № 1 позачергових Загальних зборів  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»  від 18.02.2021 р. 
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Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість 

виконання аудиторського завдання 

 

Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 230 від 23.02.2021р 

Тривалість виконання аудиторського завдання перший рік (за період з 01.01.2020р. по 

31.12.2020р.) початок та закінчення надання послуг: з 23.02.2021 р. по 21.04.2021р. 

Аудиторські оцінки  

 

Аудитор виконав процедури оцінки ризиків з метою забезпечення основи для 

ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та 

тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриттів інформації.  

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній 

контроль, аудитор виконав наступні процедури, з метою отримання інформації, яка 

використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення, зокрема 

внаслідок шахрайства: 

 Запити управлінському персоналу, особам відповідальним за внутрішній аудит 

та іншим працівникам, щодо власної оцінки ризику шахрайства та встановлених заходів 

контролю для запобігання й виявлення шахрайства; 

 Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засідань та здійснено 

запити тим, кого наділено найвищими повноваженнями, для розуміння того, як вони 

здійснюють: ідентифікацію ризиків шахрайства та вживання дій у відповідь на них, та 

внутрішній контроль, який установлений для зменшення ризиків суттєвого викривлення. 

 Проведено аналітичні процедури які, виконані як процедури оцінки ризиків, 

включати як фінансову, так і нефінансову інформацію. 

 Здійснено спостереження та інспектування операцій Товариства, документів 

(бізнес-плану та стратегії), записів та інструкцій з внутрішнього контролю, проміжної 

фінансової звітності, протоколів засідань. 

За результатами виконання процедур аудитор не виявив будь якої інформації, яка 

свідчила б про можливі ризики шахрайства, або про можливі викривлення фінансової 

звітності чи факти привласнення активів в наслідок шахрайства. 

Аудитор на оцінені ризики суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності 

розробив та виконав загальні дії у відповідь, а саме: 

 зміну характеру аудиторських процедур з метою отримання більш 

переконливих аудиторських доказів; 

 збільшення обсягу аудиторських процедур; 

 проведення більше аудиторських процедур станом на кінець періоду, а не на 

проміжну дату; 

 отримання більше аудиторських доказів унаслідок проведення процедур по 

суті, з використанням процедури зовнішнього підтвердження як аудиторські процедури по 

суті. 

Основні ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення 

інформацій у фінансовій звітності ідентифіковані при визначенні зменшення корисності 

активів. Це пов’язано із необхідністю використання суттєвих суджень та здійсненням 

складних та об’ємних розрахунків. 

При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи 

облікової політики, пов’язані з визнанням та оцінкою збитку від зменшення корисності, а 

також оцінено структуру та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим 

процесом. 

Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку зовнішніх та 

внутрішніх джерел інформації, використаних управлінським персоналом Товариства, його 

суттєвих суджень та аналіз проведених розрахунків з даного питання. 



 8 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та 

достатніми для отримання доказів стосовно відображення зменшення корисності активів в 

фінансовій звітності Товариства. 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних із шахрайством 

 

Інформація щодо результативності аудиту наведена в підрозділі «Аудиторські 

оцінки» розділу «Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14 

«Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р.» нашого звіту. 

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми 

використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур 

ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені 

управлінським персоналом Товариства для запобігання та виявлення шахрайства. 

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли 

привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких 

дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення 

шахрайства, є відповідними та ефективними. 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

аудиторського комітету 

 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим 

звітом аудиторському комітету та розкриває результати виконання завдання з 

обов'язкового аудиту. 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної 

особи при проведенні аудиту 

 

Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав безпосередньо або 

опосередковано Товариству, послуги зазначені у частині четвертій статті 6 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 

21.12.2017р. 

Аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності незалежні від Товариства, фінансова 

звітність якого підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських 

рішень Товариства. 

 

Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності 

юридичній особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім 

послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у 

фінансовій звітності 

 

Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав Товариству або 

контрольованим ним суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового 

аудиту, інформація про які не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності.  

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит проведено в обсязі, який передбачає отримання обґрунтованої впевненості, 

що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 

або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно існує. 




