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(далі -  НБУ)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» (далі -  ТДВ «СК 
«АМДЖИ-ІНШУРЕНС» або Товариство), що складається із:

У Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
У Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
У Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
У Звіту про власний капітал за 2020 р.;
У Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у 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 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
У Примітках до річної фінансової звітності за 2020 рік відсутні детальні розкриття щодо:

• цілей, політики та процесів управління капіталом, що не відповідає вимогам п. 134-135 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»;

• кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не відповідає вимогам 
п. 31 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»;

• інформації про пов’язані сторони, як того вимагає МСБО 24 «Розкриття інформації про 
пов’язані сторони».

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

ПОЛІТИК.

2

http://www.mila-audit.com.ua
mailto:af.milaaudit@gmail.com
mailto:af.milaaudit@gmail.com


Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («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 (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, іцо отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на п.2.3 Приміток до фінансової звітності в якому зазначено, що для 
зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, пов’язаних зі 
спалахом коронавірусу СОУШ-19, Товариство вживає належні заходи на підтримку 
стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що мають 
суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які 
невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або 
розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку не було модифіковано щодо 
цього питання.

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.

Оцінка страхових зобов ’язань (страхових резервів)
Оцінка зобов'язань (страхових резервів), що виникають за договорами страхування -  складний 
процес, що вимагає істотних професійних суджень і оцінок та який базується на припущеннях 
щодо майбутніх економічних і політичних умов. Припущення, що використовуються при 
оцінці зобов'язань за договорами страхування, іншими ніж страхування життя, включають 
оцінку сум виплат, сум збитків, які виникли, але не заявлені та інші припущення, що 
використовуються при проведенні тесту на достатність зобов'язань. Оскільки навіть невеликі 
зміни припущень можуть викликати значну зміну оцінки зобов'язань, ми вважаємо це питання 
значущ им  для аудиту фінансової звітності. Ми оцінили основні методики для розрахунку 
резервів на предмет їх відповідності МСФЗ. Ми виконали оцінку і протестували організацію і 
операційну ефективність засобів контролю щодо даних, які використовуються для розрахунку 
резервів, а також щодо самого розрахунку. Мета наших процедур полягала в тому, щоб 
встановити, що ми можемо покладатися на ці засоби контролю для цілей нашого аудиту. Наші 
аудиторські процедури спрямовані на підтвердження того, що моделі, які застосовувалися для 
розрахунку резервів, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в повному обсязі і з 
великим ступенем точності. Ми оцінили процес тестування страхових зобов'язань на 
достатність. Інформація щодо сформованих страхових резервів розкрита у Примітці 3.21 та 3.26 
до фінансової звітності.
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Інша інформація
Річні звітні дані страховика
Управлінський Товариства персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація, отримана на дату цього звіту аудитора та складається з інформації про річні звітні 
дані страховика -  ТДВ «СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» за 2020 рік, які представляють собою 
звітність страховика, складену на підставі даних бухгалтерського обліку за 2020 рік і містить 
показники діяльності за формою та в обсязі, які визначені Порядком складання звітних даних 
страховиків, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39 (далі -  Порядок № 39), яка, не містить 
фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї, включає:

- Загальні відомості,
- Реквізити,
- Звіт про доходи та витрати страховика,
- Звіт про страхові платежі за структурними підрозділами страховика,
- Пояснювальна записка звітних даних страховика,
- Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу

платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості 
активів ТДВ «СК «АМДжи-Іншуренс» станом на 31.12.2020р.

- Інформація щодо структури активів в частині непростроченої дебіторської
заборгованості та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ТДВ «СК 
-АМДжи-Іншуренс» станом на 31.12.2020р.

- Інформація щодо структури активів в частині непростроченої дебіторської
заборгованості та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ТДВ «СК 
«АМДжи-Іншуренс » станом на 31.12,2020р.

-Розкриття інформації щодо набуття у власність / проведення дооцінки нерухомого 
майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі ТДВ «СК «АМДжи-Іншуренс» 
станом на 31.12.2020р.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 
ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність та 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 
такігх фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність

правлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
5лліості відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
ч:спить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

.рн складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
папності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

-- застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
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і-нлалків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

7:. кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
: коксового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
шо містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
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 стосується 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, які поставили б під значний сумнів здатність 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
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 відображення.
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Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
з:-ілючаючи 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З перелік) всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
= : окості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
_ боронено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 

ти; качаємо, 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

На виконання вимог ч. З та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-У ІІІ від 21.12.2017 р. (далі -  Закон до
Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 
викривлень у звіті про управління та їх характер:
Звіт про управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст.11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996- 
XIV від 16.07.1999 року, адже ТДВ «СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» не належить до категорії 
середніх або великих підприємств.

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 
'езперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
Ми звертаємо увагу на пункт 2.3 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає, що фінансова 

їсть Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори 
с виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під 
- вчний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Х’кднторські оцінки
чає аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного 
:;га. ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у 

- а:-: совій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик 
. ...пості сформованих на звітну дату резервів Товариства.

процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого 
- влення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному:

: . : .  і : рма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, кори.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, Е-таі1: af.milaaudit@gmail.com
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- огляд розкриттів до фінансової звітності так тестування підтверджувальної документації 
для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів;

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед 
закінченням року та на початку наступного року;

- оцінювання економічного обгрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними 
або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу;
оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обгрунтованості облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених 
управлінським персоналом Товариства;

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями;
- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної 
діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження 
фінансової звітності;
аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 
діяльність.

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 
під час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням 
бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних 
управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у 
бухгалтерському обліку.

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу 
Товариства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки 
ділхрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь 
на наші запити управлінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, 
ггдно якого ризик шахрайства є контрольованим.

: ге. основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого 
- ~..гене найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство

- е включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
дами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути

-: : -злені. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора 
- - д::т гінансової звітності» цього Звіту.

аснеаня шодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема
в, і : і н н \  із шахрайством

■ ? аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого
г • . фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських
- достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

- :тзд за допомогою виконання належних аудиторських процедур у відповідь ні ці
- гахож в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків 

. : а ег вг. виявлених в ході аудиту.
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В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, нами не встановлені 
: дкти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у 
■драграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.

інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського
комітету

ін підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ТДВ «СК 
АМДЖИ-ІНШУРЕНС» за 2020 рік узгоджується із додатковим звітом для Аудиторського 

• : мітету, який ми надали 18.03.2021 р.

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового 
партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні
аудиту
70В «Аудиторська фірма «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання ТДВ 
СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік та 

:-:е аудиторських послуг згідно ст. 6 Закону №2258-УІІІ.

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового 
партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із 
застереженням» та «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичні 
особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління 
або у фінансовій звітності
Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про 
'■правління та фінансовій звітності ТДВ «СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» за 2020 рік, нами 
надавалися інші послуги Товариству, а саме:

• завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звітних даних страховика за 2020 
рік на виконання вимог Порядку № 39.

П яснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
-- п::: ТДВ «СК «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» надавався згідно договору про надання послуг з 
_ литу фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників 
: - -псової звітності Товариства за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора 
: З відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової 
: :>сті та іншим законодавчим вимогам.

іь.тиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит 
і::;твої звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими 
: - еннями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

• г палення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний
кип .5 дно до МСА.

л -інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. З та ч. 4 ст. 
ну .7322 5 8-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

: -: * 4 фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
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Основні відомості про аудиторську фірму
~: вне найменування ю ридичної 

: он відповідно до установчих
: :  клментів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«М іла-аудит»

- дЄД РП О У 23504528

г еєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 
20.09.1995 р.

-1 : идична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

“ .незнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43.

- :  идична особа діє на підставі: Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 1037

7 глефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@ gmail.com

Найменування органу, який 
визначив суб’єкта аудиторської 

:  »льності на проведення 
г :в ‘язкового аудиту

Загальні збори учасників
ТОВАРИСТВА 3 ДОДАТКОВОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СТРАХОВА КОМ ПАНІЯ "АМ ДЖ И-ІНШ УРЕНС" 
ПРОТОКОЛ №  1/10-2020

Лата призначення суб’єкта 
_>литорської діяльності

11 жовтня 2020 року

Загальна тривалість виконання 
аудіггорського завдання без 
лерерв з урахуванням 
лэодовження повноважень, які 
мали місце, та повторних 
ти зн ач ен ь

3 30 січня 2018 року по 19 березня 2021 року

Л-та і номер Договору про 
- адання послуг з аудиту 
:  лчансової звітності

Договір № 01/11/20 від 01 листопада 2020 року

Лата початку проведення аудиту 01 листопада 2020 року
Лата закінчення проведення
1>Д1ПЛ

19 березня 2021 року

вне ім’я ключового партнеру 
: авдання з аудиту фінансової

звітності

-  Вороніна Олена Олександрівна, сертифікат № 007574, номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
-  102576 "

Л вне ім’я аудиторів із завдання 
. литу фінансової звітності:

-  Яковенко Снежанна Олегівна, сертифікат № 005843, номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності
-  101244

• човим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного

аудитора, є {Л  О-О- Вороніна
. . :  ■ фікат №007574, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності -  102576)

a ’ l l a v  *  /■

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма /̂ДІJ '  /  

Міла-аудит» к М іТ ? ^ / '______ Л.М. Гавриловська
сертифікат №003633, номер реєстрації
Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності -  101236)

У:-:раїна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43 
19 березня 2021 р.
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