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Адресат:
ЩеЙ звim прuзначенuй 0ля поOання dо НДl]tОНмlъного Бднку укрдrни;

Можлчвi корuсmувачi:
упрдвлlнсъкиЙ пЕрсонмt тд здсновники товдриствд 3
ДОДАТ КО В О Ю В lДП О В lДДll Ъ Н lCT Ю к Е КС П Р ЕС СТ Р ЮU В АН Н Я r)

lдентифiкацiя та опис iнформацiТз предмеry завдання

ми здiйснили виконання завдання з надання впевненостi, tцо не е аудитом чи
ОГЛЯДОм iСторичноТ фiнансовоТ iнформацiТ, щодо рiчних звiтнихданих ТОВДРИСТВд
3 ДОДАТКОВОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ кЕКСПРЕС СТРДХУВДННЯ) за 2020 piK
(далi - звiтнi данi), у вiдповiдностi до Мiх<народнсго стандарry завдань з надання
впевненОстi 3000 (переглянутий) <<3авдання з надання впевненостi, tцо не е аудитом
чи оглядом iсторичноТ фiнансовоТ iнформацiТ> (видання 2016 - 2017 poKiB), а також
вимог чинного законодавства УкраТни.

МеТОЮ ЗаВдаНня е надання обмеженоТ впевненостi щодо вiдповiдностi рiчних
звiтниХ даниХ страховика вимогам Порядку складання звiтних даних страховикiв,
ЗаТВеРДЖеНОГО РСЗПОРядженням flержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових
послуг вiд 03.02.2а04 р. Ne39 (далi - Порядок N9 39).

3acTocoBHi критерiТ

КРИТеРiТ, 3а дОпомогою яких було оцiненсl звiтнi данi, мiстяться у Порядку Ne 39 та
полягають у пiдтвердженнi достовiрностi звiтних даних, а саме того, чи складенi
вони на пiдставi даних бухгалтерського облiку за вiдповiдний перiод i мiстять
показники дiяльностi, ч.lо не суперечать один одному та е порiвняними.

Обмеження lцодо розповсюдження

оскiльки застосовнi критерiТ визначенi у, Порядку Ne 39 розробленi flержавною
КОМiСiеЮ З Реryлювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни з регуляторними цiлями,
ПОПеРеДЖаеМО, ЩО iнформацiя з предмет,а завдання може не пiдходити для iншоТ
мети,

ОСКiЛЬКИ цеЙ 3BiT складений виключно для надання до Нацiонального банку
УКРаТНИ, щО здiЙснюе державне реryлюЕ!ання у сферi ринкiв фiнансових послуг
УКРаТНИ, В ре3ультатi чого BiH не може викlэристовуватися для iнших цiлей i не може
бути розповсюдженим мiж iнtдими сторонами, нiж ТОВАРИСТВО 3 ДОДдткоВоЮ
ВlДПОВlДАЛ bHl СТЮ кЕКСП РЕС СТРАХ}/ВАН НЯ D або Нацiональний банк УкраТни,
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ЩО 3дiЙснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг УкраТни,

Вiдповiдал ьн icTb cTopiH

УпРавлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання звiтних даних,
вiдповiдно до чинного законодавства )/краТни та Порядку Ne 39 та за такий
ВНРРituнiЙ контроль, який BiH вважае необхiдним для складання звiтних даних, що
не мiстить суттевих викривлень внаслiдок: шахрайства або помилки.

ВiдпОвiдальнiстю аудиторiв е висловлення думки щодо вiдповiдностi рiчних звiтних
ДаНИХ СТРаХОВика вимогам Порядку складання звiтних даних страховикiв,

3авдання виконувалося згiдно з Мiжнародним стандартом завдань з надання
Впевненостi 3000 <3авдання з надання Еtпевненостi, lцо не е аудитом чи оглядом
iСтОричноТ фi нансовоТ iнформацiТ>>, вiдповiд но до Мiжнарод н их стандартi в контролю
ЯкОСтi, аудиту, огляду, iнlлого надання вп€)вненостiта супутнiх послуг приймаючи до
уваги нацiональнi нормативи.

Аудиторська фiрма, членом якоТ е пракгикуючий фахiвець (аудитор), дотримуеться
ВимОг Мiжнародного стандарту контролlю якостi 1 та вiдповiдно впровадила
кОмплексну систему контролю якоGгi, включаючи документовану полiтику та
процедури чtодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних
вимог законодавчих та нормативних aKTiB,

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi
еТИки професiЙних бухгалтерiв, затверд)(еному Радою з Мiжнародних стандартiв
еТИки для бухгалтерiв, якиЙ /рунтуеться на фундаментальних принципах чесностi,
Об'еlоивностi, професiйноТ компетентностi та належноТ ретельностi,
конфiденцiйностi та професiйноТ поведiнки.

Огляд виконаноТ роботи

3авдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв
щОдо того, чи складенi звiтнi данi на пiдставi даних бцгалтерського облiку за
вiдповiдниЙ перiод i мiстять показники дiя:пьностi, tцо не суперечать один одному та
е порiвняними. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали:
отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi
внррiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого супевого викривлення
iнформацiТ про предмет перевiрки; дiТ у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi
рОзробку вiдповiдних аудиторських проц€дур; виконання подальших процедур, якi
передбачали перевiрку, перерахунок, пiдтвердження, аналiтичнi процедури та
запити; оцiнку достатностi та вiдповiдноп,i отриманих доказiв.

Планування та виконання аудиторських процедур здiйснено, у масштабi
необхiдному для забезпечення одержання обсяry достатнiх та прийнятних
аУдиторських доказiв, необхiдних для формування обмеженоТ впевненостi
аудиторiв, щодо предмета перевiрки.

Процедури, виконанi у завданнi з надання обмеженоТ впевненостi, вiдрiзняються за
характером i часом вiд процедур завдання з надання обfрунтованоТ впевненостi,
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маючи при цьому меншиЙ обсяг. PiBeHb впевненостi, отриманиЙ у завданнi з
НадаНня обмеженоi впевненостi, е значно нижчим порiвняно з тим piBHeM, який було
б Отримано у разi виконання завдання з нlадання об/рунтованоТ впевненостi.

Висновок

На нашу думку, при складаннi рiчних звir,них даних за 2а20 piK, ТОВАРИСТВОМ З
ДоДАТкоВоЮ ВlДПоВlДАлЬНlсТЮ кЕ:КСПРЕс стРАХУВАННя) дотримано в
ycix сугтевих аспектах вимоги Порядку складання звiтних даних страховикiв,
3атвеРдженого ро3порядженням flержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв фiнансових
послуг вiд 03.02.2004 р. Ne39,

OcHoBHi BiOoMocmi про ayaumopcbtql фiрму

Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
к!жi Пi Ей )/КРАТНА)

Код за еДРПОУ 21 99461 9

laHi про включення до
Реестру аудиторiв та
суб'ектiв ауд иторськоТ
дiяльностi (далi * Реестр)

ТОВ кflжi Пi Ей УКРА[НА> включене до Реестру
аудиторiв Tia суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi (роздiлу
<< Суб'екти ауд иторськоТ д iял bHocTi>, розд iл у < Суб'екти
аудиторськtэТ дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковиrй аудит фiнансовоТ звiтностi>> та роздiлу
<<Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi
пiдприемстt], що становлять суспiльний iHTepec>) пiд
номером 19188.

lнформацiя про аудиторiв,
ч4о брали участь в
аудиторськiй перевiрцi

Слугiна С.А., номер реестрацiТ аудитора у PeecTpi
аудиторiв Tia суб'епiв аудиторськоТ дiяльностi 1 00022

Мiсцезнаходження
Фапична адреса

О2107, УкраТна, м, КиТв, вул, Вищнякiвська, 13, офiс't
04107 , YKpatTHa, м. КиТв, вул. Татарська, 7, оф.8

Практикуючий фахiвець
fuольфiвна

(аудитор) з виконання завдання, е Слугiна Свiтлана

Партнер
тов "джi пi Ей укрАТнА"
Номер реесграцii аудитора у PeecTpi
аудиторiв та суб'епiв аудиторськоi
дiяльностi 100022

<<23> квiтня 2021 року
м, КиIв, УкраТна

свiтлана Мольфlвна
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