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, ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
' НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ

щодо звiтних даних
ТоВАРисТВАЗоБМЕЖЕноЮВIДПоВIДдЛънIсТЮ

doy кЕш>
станом на 31 грудня 2020 року

Учаснакшw ТоВ кГоУ КЕШ))

Предмет завдання v_ аf ллl. л т)лл,

Звiт склаДено ТоВ <УкраiЪська аудиторська сJIужба) феестрацiйниil Jф2013 в PeecTpi

аудиторiв та суб'ектiв аулиторьькоi дiяльностi) за резупьтатаIuи виконання завдання з надання

впевненостi щодо звiтних даних ТОВДРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ

кГОУ КЕШ)) у вiдповiдностi до:
- ЗаконУ УкраiЪИ кПрО аудиТ фiнансовОi звiтносТi та аудиторську дlяльнlстьD вlд

2l.|2.201,7 року JФ2258-VIII (далi _ Закон про аудит);

- Мiжнародного стандарту завдань з Еадання

впевненостi, що не с аудитом чи оглядом iсторичноi
(надалi - МСЗНВ 3000).

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого аудитором, iнформацiя про предмет

завдання
щей звiт мiстить результати виконанЕя завдання з Еадання обrрунтованоi впевненостl

щодо iнформацii, ,uu.д.rЬi в рiчних звiтних даних товдриствд з оБмЕжЕною
вIдповIДдльнIсТЮ кГоУ КЕШ) (далi - фiнансова компанiя) станом на 31 грудня 2020

року, яка включае:
-,Щанi фiнансовОi звiтностi' 

,их та виконаних д фiнансових посJIуг;-.Щанi про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорlв з IIадаЕня

- Щанi про рахунки фiнансовоi компанii в банкiвських устаЕовах;
-данi,rро irрупrуру iнвестицiй фiнансовоi компанii;
-,Щанi про Ёеликi ризики фiнансовоi установи;
-Iнформацiя про довiрче товариство ;

-Iнформачiя про довiрених осiб довiрчого товариства;

+нформаuiя про цiннi папори в розпорядженнi довiр.чого товариства;

-Данi про структуру основного KaпlTaJry та активи фiнансовоi установи; , .

- Данi ,rро уппuденi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числ1 1 на умовах

фiнансового кредиту, iнформачiя про рух обсягу дебiторськоi забОРГОВаНОСТi За ВИДаНИМИ

кр едитаlrли/позиками.

Обмеження використання

щi звiтнi данi були пiдготовленi з метою забезпечення дотримання фiнансовою

компанiею вимог регуJUIтора, та не можутЬ використовуватись з iншою метою,
!

впевноностi 3000 кЗавдання з надання

фiнансовоi iнформацii (переглянутий)>



Застосовнi критерii
звiтнi данi фiнансовоi компанii було наведено управлiнським персоЕалом вiдповtдно до

вимог кПорядку надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовимИ установамИ

юридичними особами публiчного права, довiрчими товаристваIчIи, а також юридиIшими

особами - суб'ектами господарювання, якi за cBoiM правовим статусом не е фiнансовими

устаIIовами, ЕUIе мають визначену ЗаконапiIи та нормативно-правовими актаI\dи Щержфiнпослуг

uбо Нuцпомфiнпослуг мо}кливiсть надавати послуги з фiнансового пiзингу>>, затвердженого

РозпорядЖ""Ъ"* Нацiональноi KoMicii, Що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв

фiнанЬових посJrуг Jф3840 вiд 26.09.2017 року з урахуванням вимог Нацiонального банку

УкраiЪи. .

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
УправлiнСький перСона-тr фiнансовоi компанii несе вiдповiдальнiсть за складання i

достовiрнЬ подання звiтнйх даних фiнансовоi компанii вiдповiдно до встановлених критерiiв та

за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для

того, щоб забезпечити складЕ}ння звiтних даних, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок

шахрайства або помилки.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за

процесом формування звiтних даних фiнансовоi компанii.- 
ВiдПовiднО до законоДЕшства УкраiЪИ (ст. 7 Закону про аудит) посадовi особи фiнансовоi

компанii Еесуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншоi iнформацii, що
були надаЁi аулитору дJUI виконання цього завдаIIня.

Конкретна мета
МетоЮ завданнЯ з наданнЯ впевненостi було отримання обгрунтованоi впевненостi, що

звiтнi данi в цiлому не мiстять суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та

складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
обrрунтована вповненiсть е високим piBHeM впевноностi, проте не гарантуе, Що виконано

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до мсзнв 3000, завжди виявить суттеве

викривлення, коли таке icHye. Викривпення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттевими, якщо окремо або В сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони

можутЬ впливатИ на рiшенНя користуВачiв, цIО приймаюТься на ocHoBi цiеi iнформацii.

ВИповИальнiсть аудитора
Виконуючи завдання з надання впевIIеностi вiдповiдно до вимог мсзнВ 3000, ми

використовуемо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

OKpiM того, ми:

- 
iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення звlтних даних внаслlдок
шахрайстВа чи помИлки, розрОбляемО та виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь
на цi ризики, та отримУемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними дJIя

використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявленЕя суттевого викривлення

внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, HeBipHi твердження або

нехтування заходами внутрiшньOго контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з

надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлеЕня Думки щодо ефективностi системи внутрiшнього
коЕтролю;

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкритгiв iнформаuii,
зроблених управпiнським rrерсоналом;

- оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст звiтних даних включно з розкриттями
iнформацii, а також то, чи показують звiтнi данi операцii та подii, що було поклаДеНо В
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основУ ii складанНя, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляемо тим,
кого надiлено нйвицIими повноваженЕями, iнформацiю про запланований обсяг та час

проведення процедур викоЕання завдання з надання впевIIеностi та cyTTeBi аудиторСьКi

результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, вкJIючаючи будь-якi cyTTeBi

недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаемо тим, кого надiпено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незапежностi, та повiдомляемо iх про Bci зв'язки
та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а такQж, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

Iнформативний перегляд виконаноi роботи
Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, ЕIло

не виключно, був наrrравлений на:
- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регпаментують процедуру

складання звiтних даних фiнансовоi компанii;
- дослiдження змiсту функцiй та повноважень виконавцiв по формуванню звiтних

ДаНИХ 
t**Ж;fiЖХН';iдповiдностi змiсту звiтних даних дЕtним бухга_штерського облiку за

вiдповiдний перiод;
дослiдження вiдповiдностi та порiвнянностi рiзних форм звiтнЙх даних мiж собою.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який Грунтуеться на
аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження iнформацii.

Заява про застосування вимог МСКЯ I
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та

гrроцедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ кУкраihська аудиторська служба>
вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контроJIю якостi 1 кКонтроль якостi для фiрм, що
виконують аудити та огляди фiнансовоi звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i
супутнi послуги). Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi, е отримання
достатньоi BпeBHeHocTi у тому, що сап{а фiрма та iT персона.lt дiють вiдповiдно до професiйних
стандартiв, законодавчих i регуJuIторних вимог; та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами
iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява щодо дотримання вимог незалежностi та iнших вимог етики
Ми'виконали завданЕя з надання обrрунтованоТ впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000.

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi кВiдповiда.пьнiсть
аудитора> нашого звiry. Ми е незаJIежними по вiдношенню до Залловника згiдно з Кодексом
стики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс
РМСЕБ)) та етичними вимогами, застосовними в YKpaihi до нашого завдання з надання
впевненостi щодо iнформацii у звiтних даних що були об'ектом завдання, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нЕlп{и аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для
використання 1х як основи для наrrrQго висIIовку.

' Висновок
Ми виконали завдання з надання обцрунтованоi впевненостi щодо звiтних даних
ТоВАРИСТВд З оБМЕЖЕНоЮ ВIДПоВIДдЛЬНIСТЮ кГоУ кЕШ), що включае:
- .Щанi фiнансовоi звiтностi;
-,Щанi про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з надаIIня фiнансових послуг;
-.Щанi про рахунки фiнансовоi компанii в банкiвських установах;
- Щанi про структуру iнвестицiй фiнансовоi компанii;
- Щанi про великi ризики фiнансовоi установи;



- Iнформацiя про довiрче товариство;
- Iнформацiя про довiрених осiб довiрчого товариства;
- IgФопмачiя про цiннi папери в розпорддженнiъовiрчого товариства;
- 4*l про:структуру основного капiта.ltу та актив, фi"ur.о"оi установи;- Щанi про уклаДенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числi i на умовахфiнансового кредиту, iнформацiя про рух обсягу дебiторськоi зйргованостi за виданимикредитами/позиками.

На нашУ ДУМкУ, звiтнi данi фiнаНсовоi KoMпarrii станоМ на 31 .l2.2020poKy (за IV KBapTa-Tr2020 рокУ), ЩО додаютьсЯ, складе"i в ycix сут,гевих аспектzж, вiдповiдно до вимог <Порядкунадання звiтностi фiнансовими комцанi"*r, бi"u"совими установаN{и - юридичними особамипублiчноГо права, довiрчимИ товариствапdи, а також юридичними особами - суб'ектамигосподарювання, якi за cBoiМ правовим статусом не е фiнан"оu"r" у"rurо"urи, €lле маютьвизначену законами та нормативно-правовими актЕlми ЩЪржфiнпо.rry" або Нацкомфiнпослугможливiсть надавати послуги з фiнансового лiзингу>, затвердженого РозпорядженнямНаЦiОНаЛЬНОi KoMicii, ЩО ЗДiЙСНЮе Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послугJ\b3840 вiд26.09.2017 рокУ з урахуванням вимоi Нацiонального банку УкраiЪи.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал ЗамовЕика несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю.

HaTrTa думка щодо звiтних даних не поширюеться на iншу iнформацiю, i ми не надаемо
:r_'j::T З_бУДЬ-ЯКИМ PiBHeM ВПеВненостi щодо TaKoi iнбормачii.'Й; повиннi розгляIIути,вlдповlдЕО до умоВ завданнЯ та iнших обставин завдаЕня, чи не стilпо нам вiдомо npo ,rrui"",про якi необхiдно повiдомити iншi сторони, i тих, кого надiлено найвищими керiвнимиповноваженнями.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до натттого звiту.

OcHoBHi вцомостi про суб'ект аудиторськоiдiяльпостi, що виконав завданняНазва: Товариство з обrеженою вiдповiдuп"ri.Й oV*prT"."na аудиторська служба>Код еДРПоУ: 21198495
Мiсцезнаходження: 61003, м. XapKiB майдан Конституцii; l, б пiд'i.зд, K.63-12
*У:t :,:_'_'.З,"УaЧторiв 

та суб'ектiв чуд""ор.iпоliЙп"rо.тi: 201з фоздiл IV.J \IJvJлlJr tv.аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий ;у*.1 фiнансовоiпiдприемств, щостановлять суспiльнийirr.р..). ;

Практикуючий фахiвець

Суб'екти
звiтностi

Генеральний директор
ТОВ <<YKpaiHcbKa
аудиторська слулсба>>

06 серпня 2021 року

/Замкова Галина Григорiвна/
(ЛЬ 100З90 в PeecTpi uуд"rорi",u
суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi)

/ Замкова Галина Григорiвна /
(Nэ 100З94 в PeecTpi аудlтгорiв та
суб' eKTiB аудиторськоI дiяльностi)

* \\8
KNl/;

,4й

4

,ipKi9


