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Звiт щодо аудиту фiнансовоi' звiтностi
ffyMKa
Ми провели аудит фiнансово'l'звiтностi ТОВ Kl3l КРЕДИТ> (далi

_-

Товариство), яка

складаеться зi Звiту про фiнансовий стан на З1,12,2021 p.,3BiTy про

сукупнi
прибутки та збитки, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за
pit<, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовоl' звiтностi,
вl(люL]аючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
суIтових аспектах фiнансовий стан Товариства на З1.12,2021 р., його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мi>t<народних стандартiв фiнансовоi' звiтностi (П/СФ3) та вiдповiдае вимогам
Закону Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpai'Hi> вiд
16.07,1999 р Nq 996-XlV (далi - ЗУ Np 996-XlV) щодо складання фiнансовоi
звiтtlостi.

Основа для думки
П/и гlровели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Нашу
вiдповiдалt,нiсть згiлно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi' звiтностi> нашого звiту. Ми с незалежними по
вiдноLленню до Товариства згiдно з прийнятим Радою з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (кРМСЕБ>) Мiжнародним кодексом етики професiйних
бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) (далi Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpai'Hi до нашого аудиту
фiнансовоl' звiтностi, а TaKo)к виl(онали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РI\ЛСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е
дос,гатгtiми i прийнятними для використання i'x як основи для нашоi'думки.
Суттева невизначенiсть, що стосусться безперервностi дiяльностi
П/Iи звертаемо увагу на Примiтки 2,3 та 15 до фiнансовоj'звiтностi, яt<i описують,
шlо пiсля звiтноi' дати росiйська федерацiя здiйснила вiйськове вторгнення в
YKpai'Hy. Перебiг вiйни Mlox(e суттево вплинути на операцiйне середовище в Kpai'Hi
та дiялььtiсть Товариства, а остаточне врегулювання немо)lшиво передбачити з
достатньоlо вiрогiднiстю. Керiвгtицтво проаналiзувало здатttiсть Товариства
продоt]жуtsати подальшу безперервну дiяльнiсть ста}]ом t-la дату випуску цiеi'
фiнансовоi' звiтностi та дiйшло висновку, що icHye лише один суттевий фактор
tlевизначеностi щодо подальшоj' значно'i ескалацit' вiйськових дiй, який мо)ке
призвести до дестабiлiзацil' дiяльностi Товариства, що мо)(е викликати значнi
сумнiви у спроl\ло>кност,i Товариства продов)кувати безперервну дiяльнiсть. llашу
дуl\лку Lцодо цього питання не було модифiковаt]о.
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Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту * це питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансово't звiтностi за поточний
перiод. l-{i питання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоj' звiтностi в
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо He'i, при цьому ми не
висловлюемо окремоi'думки щодо цих питань.
Ми визначили, що описане нижче питання е ключовим питанням аудиту, яке слiд
вiдобразити у нашому звiтi.

Резерс пi0 очiкуванi KpedumHi збumкu

Станом на 31,12,2О21 р, балансова BapTicTb дебiторськоi' заборгованостi

за

виданими кредитами Товариства складала
99 609 тис. грн.,
що становило 69% загальноi'вартостi активiв.
Оцiнка розмiру резерву очiкуваних кредитних збиткiв передбачае застосування
управлiнських суджень. Така оцiнка базуеться на певних припущеннях та аналiзi
рiзних факторiв, в тому числi фiнансового стану контрагентiв та очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв.
Вiдповiдно, ми визначили резерв очiкуваних кредитних збиткiв одним iз найбiльш
значущих питань для аудиту.
lнформацiя щодо дебiторськоi' заборгованостi за виданими кредитами наведена в
Примiтцi 6.6 до фiнансовоl' звiтностi.
Нашi аудиторськi процедури включали розгляд методологii', використаноi'
Товариством для визначення розмiру резерву очiкуваних кредитних збиткiв станом
на З1 .12.2021 р,
П/и порiвняли вхiднi данi щодо вартост| дебiторськоi' заборгованостi за виданими
кредитами, використанi Товариством у матрицi резервування, з:
- iсторичною iнформацiею Товариства щодо кредитних збиткiв, та
- наявною прогнозною iнформацiею.
Ми проаналiзували структуру дебiторськоl' заборгованостi за виданими кредитами
за строl(ами давностi та платежi, отриманi вiд контрагентiв пiсля дати балансу.
N/lи такох< проаналiзували iнформацiю щодо резерву очiкуваних кредитних збиткiв,
розкриту у Примiтках до фiнансово'l' звiтностi Товариства.

lнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неТ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнфорплацiя складаеться з iнфорплацi'r', яка плiститься у Звiтi про управлiння
вiдповiдно до ЗУ Nq 996-XlV, але не е фiнансовою звiтнiстю за 2021 piK та нашим

звiтом аудитора щодо Hei'.
Наша думка щодо фiнансово'[ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю i rии
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiе'i iншо'i iнформацii',
яка плiститься у Звiтi про управлiння.

У 3в'язку з нашим аудитом фiнансовоl' звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае виrляд TaKoi',
що мiстить суттеве викривлення. Якltlо на ocHoBi проведеноj' нами роботи ми
доходимо висновку, що е суттеве викривлення цiеi' iншоi'iнформацir', ми зобов'язанi
l{иlв,
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повiдомити про цей факт. lVи не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б
включити до звiту,

та тих, кого надiлено
найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансово'[ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначас потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансово'l' звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi' звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку, окрiпл вигtалкiв, коли управлiнський персонал
або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства,
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
Нашими цiляlии е отримання обг'рунтованоt'впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не ltлiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора , якиЙ мiстить нашу думку. Обr'рунтована впевненiсть е
високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно
до П/СА, завщди виявить суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими,
якщо окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi' фiнансовоl'
звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог ]VСА, ми виl(ористовуемо професiйне
суд)кення та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM
того, ми:

-

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi'
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки, розробляемо й виконуемо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а TaKo>l( отримуемо
аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання l'х як
основи для нашоt' 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 заходами внутрiшнього контролю;
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуеться аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обr'рунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацi'r', зроблених
управлiнським персоналом;

-

- доходимо висновку щодо прийгtятностi використання управлitlсьt<им
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
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-

бухгалтерсьl(ого облiку та, l{а ocHoBi отриманих аудиторсьl(их доказiв, робипло
t]исl]овок, чи icttye суттева liевизначенiсть щодо подiй або умов, що Mo)t(e
поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства продов)кувати свою
дliялlьнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснУваtltlя TaKoi' cyTTeBoi' невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiлповiдних розкриттiв iнфорrиацii' у фiнаrrсовiй
звi'тностi або, якLцо TaKi розкриття iнформаLlii' е F{енаrlе)l(ними, lиодифiкувати
ct]olo думку. HaLli t]исl]оt]ки r'рунтуrоться на ауllиторсьl(их доказах, отримаl-]их
до дати 1-1аLl]ого звiту аудитора. BTiM майбутrri подii' або умови мо)куть
примусиl,и 1-овариство припинити свою дiяльtliсть на безперервнiй ocHoBi;
Оцiнюемо 3агальне подання, cTpylfiypy та зltлiст фiнансово'l'звiтгtостi включгtо з
ро3критгями iнформацii', а також те, чи гlоl(азуе фiнансова звiтнiсть операLlii
та полii, L]lo поклаленi в основу i'i'складання, Tal(, шlоб досягти лосговiрttого
подаlltlя.

l\/и повiдоплляемо тим, кого надiлено найвищими повtlоваженнями, iнформацirо
про :]аl-lllа1-1ований обсяг та час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторсьr<i
результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходlitз
внутрirлгtього l(оllтролlо, виявленi нами пiд час аудиту.
[\/и TaKo>к }]адаемо тим, кого надiлено найвищими повt{оваженнями, тверд>кення,
lllo l\ли Rико}lали доречгti етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясltло i'м гlро
Bci стосунки та iншi питання, якi могли б обiрунтовано вва)катись такиNли, що
впливаlоть llа t]aLlly незалежнiсть, а також, де це застосовно, t_llодо вiдповiдttих
зacTepc)(tt их захолiв.
lз перелiку Bcix гlитаt]ь, iнфорплацiя щоло яких i]адаI]аJlась тим, Kot,o налiлеl]о
найвиLцими поt]нова>кеннями, ми визначили Ti, Ll_1o маJ]и найбiльше значе[l}rя пiд1
L]ac аулиту фiнансовоi' звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi о клlочовими
питаt,ltlrlми аудиту. [Vlи описуемо цi питання у своему звiтi аудитора, oKpiM випадкiв,
коли 3аконодавчим чи регуляторним al{ToM заборонено публiчl-]е розкриття такого
гlитаt]l-]я, або t<оли за вкраЙ виняткових обставин ми визt]ачаемо, Lrlo Tal(e пит,анl-]r]
t]e сlltд] висtзiтlltова:ти t] 11ашоl\лу звiтi, осt<iлi,ки негативгti наслiдки Tal(ot,o
висtзiт'леttt,tя lvо)l(уть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадсьl<остi.

!одаткова фiнансова iнформацiя
l(ерiвttиLlтво несе вiдповiдальнiсть за додатl(ову iнформацirо. !одатковою
iнформаLliею е нормативнi форми фiнансовоl' звiтtlостi, якi наводяться для цiлей
ро3криття фiнансового стану, результатiв дiяльностi, змiн у власному капiталi та
руху грошових коштiв у форматi, затверд)кеLiому Наказом l\/iHicTepcTBa фiнагtсiв

Украi'tlи

кПро

затвердження Нацiонального поJlо)кенL{я (станларту)
1 кЗагальнi вимоги до фiнансово'l' звiтltостi> Bi/I

бУхгалтерсьl(ого облiку

07.О2.201З р. No 7З, i гrе е обов'язковоtо части}-lоlо фitзансовоj' звiт,гtостi за [t/СФ3.
[-lаш аудlит був проведений з метою висловлення думки про фiнансову звiтнiсть у
цiлоплу. tl]одо долатl(ових форм були застосованi аудиторськi процедури, якt
t]иl{ористовуtоться пiд час аудиту фiнансовоl' звiтностi, а також певнi додаткоtзi
Процедури, у тому числi гlорiвняння й узгод}(ен}lя таких форrи безпосередt]ьо з
вiдlповiдlrtими облiковими регiстрами та фiнансовоtо звiт tlicTto, а тако)( iHLrli
лодlатковi процедури вiдповiдно до Мi>кнародних стагtдартiв аудиту. На наш]у
llyмl{y, l1одаткова фiнансова iнформацiя була пiдготовлена належним чином, в ycix
су]'lевих асгlеl(тах, вiдповiдно до фiнансово't'звiтгlостi Товариства в цiлому, oKpiM
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представлення та класифiкацii' курсових рiзниць у Звiтi про фiнансовi результати,

а саме: у нормативних формах KypcoBi рiзницi класифiковано як iншi операцiйнi

доходи та витрати (у фiнансовiй звiтностi Товариства класифiковано як фiнансовi)
l'a прелставлено в розгорнутому виглядi (у фiнансовiй звiтностi Товариства
Представлеi]о на HeTTo-ocHoBi). Згiдно з IVСБО 1 <Подагlня фiнансовоj' звiтност,i>
сУб'с;t<т господарюван1-1я подае на HeTTo-ocHoBi прибутки та збитки, якi виltикають
вiд групи гlодiбtlих операцiй, наприклад, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць.
Внаслiдок цього iншi операцiйнi дохоли та iншi операцiйнi витрати у нормативt-lих
3 257 тис. грн.
формах завиLr"lено на
Tat<o>l< l\ли вва)каеNло, що включення прибуткiв/збит,кiв вiд l(урсових рiзниць за
ПозИl(ами до показника операцiйного прибутку у нормативних формах }]е

вiдповiдае кращим свiтовим МСФЗ-практикам

представленням курсових рiзниць

фiгiансовоtо звi гнiстю

Товариства.

за

позиl(ами

та не узгоджуеться
у фiнансовiй дiяльностi

з
з

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i норматиtзних aKTiB
flодатково до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, у звiтi незалеN(ного аудитора
lии 1-1a/laeMo також iнформацiю вiдповiдно до вимог частин 3 та 4 cTaTTi 14 Закону

Украi'ни u Про ауl_lит фiнансовоl' звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд]
21.12.2017 р Nq 225B-Vlll (далi - ЗУ Nq 225B-Vlll) про наданllя додатковоi
iгtфорtиацii' за результатами обов'язкового аудиту Товариства, що становить

суспiльний iгrтерес.

-

-

Рiшенням одноосiбного учасника Товариства вiд 15 листопада 2021 р., за
ре3ультатами проведеного конкурсу з вiдбору суб'еKTiB аудиторськоi'
дliяльностi, нас було призl]ачено суб'сктоttл аудиторськоi' дiяльностi для
}]адання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоl' звiтностi Товариства за
2021 рiк.;
Загальна тривалiсть виl(онання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продов)(ення повнова)(ень, якi мали мiсце, та повторних
r]ризt]ачень становить З роки. L{e завдання с завданням з обов'язкового
аудиту фiнансовоl'звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог ЗУ Nq 996-XlV;
Ми плануi]али аудит так, шlоб виконати його е(lективi]о. Ми спрямоL]уваJlи
аУдиторську роботу на дiлянки, в яких, за очiкуванням, найбiльшi ризики
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки та, вiдповiдно,
спрямовували меншу роботу на iншi дiлянки, [Vи використовували тестува},i1-1я
й iншi способи аналiзу генеральних сукупностей на наявнiсть викривлень.
l laLli ауllиторськi оцitзки вl(лю(-]аlоть, зокрема:

. опис та

.
.
n

оцiнку ризикiв щодо суттсвого викривлення iнформацii'

у

фiнансовiй звiтностi, що перевiряеться, зокрема внаслiдок Ltlахрайства;
посиJ]ання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнфорrмацii' у
фiнансовiй звiтностi для кожного опису та оцiнки ризику суттевого
викривлення iнформацii' у звiтностi, Ll.Io перевiряеться;
стислий опис заходiв, вжитих нами для врегулlоваt{t-lя таких ризикiв;
oct]oBгti застереження щодо таких ризикiв, наведенi нами у роздiлli

кКлючовi питання ауди]у) цього звiту незалежного аудитора. При
виконаннi аудиту нами не було виявлеllо iнших питань CToCoBl{o
аудиторських оцiнок, щодо яких ми ввах(аемо за необхiдне розкрити
itlфорrиаLlirо вiдповiдtlсl до вимог пункгу 3 частини 4 cTaTTi 14
ЗУ Nq 225В-Vlll;
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-

-
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-

3гiдно з результатами нашого аудиту виявленi порушення i викривленняl були
обговоренi наlми з управлi1,1ським персоналоlи Товариства. Виявленi Llами
порушенllя не пов'язанi з ризиком tllахраЙства. Нам не вiдоl\ло про будь-якi
фактичнi або пiдозрюванi подii', пов'язанi з шахрайством;
[\/и пiдтвердх(уемо, Lцо звiт незале)t(ного аудитора щодо аудиту фiнаtlсовоi'
звiт'tlост'i Товариства узголжений з f]одатковиrи звiтоlv l1o аудиторсьl{ого

rету 1-овар ист,ва
Звiт про упраijлiння узI,од}(е[jий з фiнансовою звiтtзiстlо Товарист,ва;
0-0B кЕЙЧ ЕЛ Бl ЮКРЕЙН)) не надавало Товариству послуг, заборонених
за l(онода вством;
У роздiлi <Основа для думки) цього звiту незале)(ного а.удитора розкрито
itлформацirо щодо незалех(ностi ТОВ (ЕИЧ ЕЛ Бl tОКРЕИ[--]> та клюL]оRого
партнера з аудlиту по вiдlноLljенню до Товариства. Пiд час проведення аудиту
tli]ми не було Rстаilовлено )кодних додаткових фаr<тiв або питаtlLэ, якi плог.пи б
t]гlлинути t,la нашу l{езале)кнiсть та на якi ми б ввах(али за необхiдне звернуги
увагу;
ТОВ кЕЙЧ ЕЛ Бl 1ОКРЕЙН)>, KpiM послуг з обов'язкового аулиту, налаваrlо
Товариству послуги з виконанt-lя завдання з t]адання впевF{еностi t]lo/lo
вiдiповiдlttостi рiчних звiтних l]аних Товариства за 2О21 pit< Розпоряд)(еl]tllо
[lацiональirоi' кoMicij', що здiйснюе державне регулюваtlнr] у сферi ринкirз
фiнансових послуг вiд 26.09.2017 р. Na ЗВ40. Вiдповiдний Звiт незале>r(ного
гlракIикуtочого фахiвця випущено 30 серпня 2022р.,,
У роздiлi <Звiт щодо аудиту фiнансово'f звiтностi> цt,ого звiту незале)(Llого
аудlитора (аудlиторського звiту) розкрито iнформацitо щодо обсягiв аудиту та
Rластивих для аудиту обплежень.
KclM

i

;

Клtочовим tlapTHepoM з аудиту, результатом якого
аудитора, о Олександр Воят.

е цей звiт

Клtочовий партllер з аудиту

незале)(ного

Олексагtдр ВОЯТ

Тов кЕЙч Ел Бl lокрЕЙн))

YKpai'Ha, м. l{иlв, вул. Гусовського, 11
Номер ресстрацii' в PeccTpi суб'еKTiB аудиторськоТ дiяльностi

-

02ВЗ

кЗ0> серпня 2022 р,
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