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звlт з нАдАння впЕвнЕност1
Н ЕЗАЛЕЖНОГО П РАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ

ЩОДО ЗВIТНИХ ДАНИХ ТОВ кlЗl КРЕДИТD
зА PlK, що зАкlнчився 31,12.2021 р.

Нацiональному банку Украi'ни

Власникам та Керiвництву
ТОВ кlЗl КРЕДИТD

Предмет завдання

Предплетом завдаllllя е перевiрка та надання об/рунтовано'|' впевненостi tцодо
звiтних да1-1их ТОВ (IЗl КРЕДИТ) (далi * Товариство) за piK, t_I"lo закiнчився
З1.12.2021 р., вiдповiдно до Мi>кнародного стаl-]дарту завдаl-tь з надаllня
впевненостi З000 <Завдання з надаF]ня впевненостi, що не с аудитом чи оглядом
iсторичtзоi'фiнаrrсовоi' iнформацi'|'), а також вимог чи}]}]ого законодавства Украl'ни.

Застосовнi критерiТ

Критерii', 3а лопомогою яких було оцittено звiтнi даiti Товаристrза, мiстяться в
Гlоряlдlку надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнаtlсовими установами -
юридичними особами гlублiчного права, довiрчими товариствами, а тако)к
Юридичними особами суб'ектами господарювання, якi за cBoi'M правовим
статусом не е фiнансовими установами, але мають визначену законами т,а

нормативно-правовими актами !ержфiнпослуг або НаLlкомфiнпослуг можливiсть
Надавати послуги з фiнансового лiзиttгу, затверд)l(еFiого Розпоряд)l(енl]r]м
[1ацiоtrальноi' KoMicii', що здiйснюс дер>r(авне регулюванL]я у сферi ринt<iв
фiнансових послуг вiд 26.09.2017 р. Nq 3В4О (далi Порядок Nq ЗВ40), та
полягаtоть у пiдтверд>t<еннi сl(Ладання звiтних даних Товариства на пiдставi даних
бухгалтерського облiку за вiдповi дний перiод.

властивi обмеження

[-|аша перевiрка та надання обr'рунтоваrrо'l' впевненостi стосуеться тiльки
itlформацi'r', яка вiдображена у звiтних даних Товариства,

Конкретна мета

NЛетою завдання с надан1-1я обr'рунтованоl' впевненос,тi щодо вiдповiдностi звiтriих
ланих Товариства вимогам Порядку No 3В40 та даних бухгалтерського облiку.
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ЗBiTHi данi включають наступну iнформацiю:

- титульний аркуш;
- довiдку про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв iз надання

фiнансових послуг за l квартал 2021 р., ll квартал 2021 р., lll квартал 2021 р,
та з lV квартал 2021 р.,,- довiдку про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому
числi на умовах фiнансового кредиту, за lквартал 2021 p,,ll квартал 2021 р.,
lll квартал 2021 р, та з lV квартал 2021 р.,- iнформацiю щодо структури основного капiталу фiнансовоi' Товариства за
за l квартал 2021 р., ll квартал 2021 р., lll квартал 2О21 р, та з lV квартал
2021 р.

Опис виконаноТ роботи
N/lи виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання
впевненостi 3000 кЗавдання з надання впевненостi, що не с аудитом чи оглядом
iсторично'i фiнансовоi' iнформацii'>.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання обr'рунтованоl'
впевненостi щодо того, чи складенi звiтнi данi Товариства на пiдставi даних
бухгалтерського облiку за вiдповiдний перiод вiдповiдно до Порядку Nq 3В40.
Планування та проведення перевiрки було спрямоване на одержання розумних
пiдтверд>кень щодо вiдсутностi у наданiй Товариством iнформацii' суттових
невiдповiдностей Порядку Nq ЗВ40. Пiд час перевiрки зроблено дослiдження
шляхом тестування доказiв на обr'рунтування суги та iнформацii', розкритих у
звiтних даних Товариства.

Вiдповiдальнiсть уп равлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання звiтних
даних Товариства вiдповiдно до чинного законодавства Украi'ни, Порядку No 3В40
та за такий внутрiшнiй контроль, який BiH вважао необхiдним для складання
звiтних даних, t.Llo не мiстять суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
пом ил ки .

Вiдповiдальнiсть незалежного фахiвця
Нашою вiдповiдальнiстю е надання впевненостi L1-1одо достовiрностi звiтних даних
Товариства на ocHoBi результатiв виконаного нами завдання.
Ми дотримались вимог [\Лiжнародного стандарту контролю якостi 1 та, вiдповiдно,
впровадили в аудиторськiй компанii' комплексну систему контролю якостi,
вклtочаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних
вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних
aKTiB.

Мlи дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi
етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв, який dрунтуеться на фундаментальних принципах чесностi,
об'октивностi, професiйно'r компетентностi та налех<ноl' ретельностi,
конфiденцiйностi та професiйноi' поведiнки, та, вiдповiдно, вимог 3акону Украi'ни
кПро аудит фiнансовоl' звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21.12.2017 р
Nq 225B-Vlll.
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Висновок

На нашу думку, звiтнi данi Товариства за piк, що закiнчився З,1 122021 р,,
пiдготовлено на пiдставi даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог
Порядку Ns ЗВ40.

Обмеження щодо розповсюдження
t_{ей Звiт пiдготовлений виключно для надання Нацiональному банку Украi'ни та не
може використовуватися для iнших цiлей i не може бути розповсюдженим Mix<
iншими сторонами нiж Нацiональний банк Украi'ни.

Практиt<уtо, tий фахiвець Олексагtдр ВОЯТ

тов (Ейч Ел Бl юкрЕЙн)
Украi'на, м. КиТв, вул. Гусовського, 11l11, офiс З
Номер реестрацii' в PeecTpi суб'еKTiB аудиторськоi'дiяльностi - 02В3

к30> серпня 2022 р,
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