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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

. Нацiонfu,lыIиir ба]Iк Украiни

. Нацiоlrшыlа колriсiя з цirлrих паперiв та фондового ринк}

. ПРАТ СК (ЕНЕРГоРF-ЗЕРВ)

}Bil llto to аl_rип фiнансовоi lBilllrlcli

Д]"uкд
lllи провели а}дит фiнансовоi зBiTHocli I]РиtsА'lНОГо АКцIоНI]РН()Г() Т()ВАРиСТВА сТРАхОВ,\
коIl1Lд.нlя (EHEPI ОРl-з]-Рв,. (дfuli (Товариство,). пIо скjl lасться з Ба-rанс\, (звiт\,про фiнансовий
стан) на ]l грудня 202l рок1, ЗвiL Irpo фiнансовi рсз},льтаl,и (Звiry rrpo сlкlлний дохiд) за ]()]] piк,
Звiт},про р},\ Iрошови\ коштiв за 2021 piK. Звiту про в,,lаспий капiта'I за 202l piti. цо rакiнчився

r..r,ою.r:,при,lir"",о[,наьсо"оi,"irно.li.вьrл,ча",ч,r;ll.(ll.]l Bll]tlal,Ha,\ ,.]\^-"|к,.| ,

пол]тик,

Н" наu, ,\\lh. (iHLb+,B,, в,н'с,", шо tоtэ, rь.ч. "i ojpl,Kl,, ,,,,r, Bipr,o, п }\l\.),,.B|I\ аспJ|,|,|\

фiнансовий стан Товариства наЗl rр!.]пя ]021 рок}'. його d]iнaнcoвi резllrьrати i lr(lmtlBi п,т(lки lагiк
цо заriiнчився ]азначеною датою. вiдпоriдно до NIirкнародни\ сlандартiв фiнансовоl зRrт]l(,ст та
вiдповiаас вимогаv ]акон} \'краiни (I]po б}хга"lтерський облiк та фiнансов\ зRiтIliсть в yкparнi)) Еiд

6 0 оаа,\',0ot,_xI\ Jo,U.L,d,а; lя фiь",r.своi {Billl.c i

Оспова для lr''ruKп
]vlи провели аl,дит вiдповiдно .ro виrrог Мi;,irrародних cTarllapTin контролю якUсl], а\цJl \. Ul lяl,\,
iншоr,о на_rання BlreBHeHocri 1а c)lr}'Tнix пос.i}'г. ви.lапих Радою з ]vliжнародниr стlнr;ртiв.l1ди1 та
tlадаrпlя впевrtепостi. piK пидання:0l6-2()l7, затверд]+lених в якостi нацiо]Iаqыlп\ стаlllагтiп.r\.1иL\
рiшенняrr Аrдиrсrрськоi Ilfulaти Украiни Bitr 0Е,06.]0]8 J\rj61 (да-li \1СА),
Наrлу вi:повiдалыliсть згiдно з чилrи с,гандарltllи виfrrlадено в роз:iлi r,Вi:повilаqыriстl. а\ lиторi ra
а)диr фiнансо!оi ]riтHocтi)) ЕаiIоIо звiD. N']и a незаJе,кни\l по вilпошенню !о Товарисltsа ]I]_rнo ]
КодексоI] стики профссiйни\ бухгаrтерiв Рали з \Jir{rllародних cтaнtrapтiв стиRи л,lя бr,rn rrepiB r.r

с,rйчни\lи ви\lоl,аrrи. ]астосовани\rи в \'Kpailr] до пеп]ого а\ лит}, фiнансовоi звil,носrl..l
iншi обов-язкlr з етиttи B]lпoni]rro lo ци\ виuоl,. N']и Bвa,ria.\,(l. lllo отриN]енiналlи аrfиторськr loK,lrrt
,o.1trlbi\ll. ,lриi-пчlни\Ll Llq ви!ори. ачьо '\ сл с.нояl l.,ч;ашо 1\,ли,

С}тт€ва невизначевiсть, пIо стосу€ться б€]псрервносri дiял,Iьностi
ЗвертасN]о)ваг)rlапримiтки9iI0,]}фiюнсовiПзвiттruстi.qRiв1.1]l!юrьн,lrешо].1rlюIоIо]0]2рок},
Poci'icbкa ФеJерацiя розпочillа повноNlасшlабц во€нн,\, агрссiю в yкpa'iнi, Зс-нlчен више rlодi .
таки\lи. що \lаюгь с) r-r,Ltsий вплив rla дiя.lьнiсть iрозвиток Товариства. та N]o,Kyтb спричиIIити
певизrrаченостi lцодо безперервноi liяlъностi Тоsариства
Цi ходi'i або ),\lови. атакож ]lппi литання. викlеlенi в llриr,tirкаr 9,й 10.J tsкаrуюlь н. re. щоr рз;l
rrайгiршого сченарiю po]BrrrK} подiii. за якого iнтенсивнi восннiдii вiдб!,ватиvr,ться ло д(iil тепитогir
УкраiЕи. IIorKHe п рип} стити. t цо це \I е,[ипI е вхлив на дiяjlьЕiсть Товариства. грива I ic I ь 

' 
b.Ul о не]\ l U,n- l ] l Е U

спроr,нозi ва гrr, Щi обставини явjlяIоть собою факlор невизначенос гi поза контро:ем Товариства i



вказ} к)l ь на те- що icHye с} гlaва нсвизпачеIliсть яка lv|()rкe поставити пlд cyNlHiB lдатнiсть Товарис ] ва
проlовж\,вати свою JiяrtbнicTb на бсзперервнiй ocHoBi, Нашу дrлIку щодо цього питання не б}:lо

К.:rючовi rrп гяння ау,lltц'
Клrочовi питання аl:и1,,\ це хланЕя. якi. на lJаше професiйIlе с}дr{еtlня. б}ли llайбilьш значlциrtи пir
час IlапIого аудиц, фiнансовоi звilносl'r за поточ]lиЙ перiод. ]li питаIпIя роlгпяlаll1ся \ }inHTehcTi

нашоIо а\диl,_\ фiненсовоi звiтностi в lliлом} та вра\ов)вfiись при форltуванн ц}\lR]l цоrо цiri
фiнансовоi звiтностi, ]tlи lle вис,lовrlюслrо obp.'N]oi f}NlKи шоfо цьUго питаннq. Додатково ]1о литань,
,r ,,саниr, ,,o,,i,,i "C,tt,Ba tteBtl,t o,tet icrb, u,,;r ,r rьсч ]. r<гeoBb,cri ,i lbн".li", \]и bl ,па иlи.

,i{a

з/п
_пlючове питання Яким чиЕом Еаш аудит розljидaв кIlючове IMTaHHrI ауд{ry

1, Оцiш(a довIострокових
фiнансовю( iнвестицiй

ПрLцlоОо пuпdння
,Ilовгостроковi фiнансовi iнвесlицii в c}'\Ii 8,]165.1 тпс. грн,, пlо cтalloBпTb
65. l 8'% загlаlьJ]ого обсяг! aKT]lBiB Товарuства,
Товrрхсlво злiiiснп]lо оцiнк} -]овгостроковл\ фillаIIсовlr\ iItвестлцiй r.l
справед,пхвоr{ вартiстю в т,ч:
_ Акцii (iIJсHH] прост]- док} r]ептарI l i). eпliтeIJT ПрАТ CTparoBa

ко\lпанiя ( yKpEHepL оПо,,1iс,. ко:1 СЛРПО}- _]]]077.,l], Kpa]нa

ресс,lрацii УкраiЪа. в кiлькостi :l1]: шт.. номiнмьною варт]стю
l000 грн, ЗfiJно ] зЕjtоrI ] оцiнки rlar:iнa Birr 0].01.2022р. cTaHoV на
]1,12,]0:]p, слраведпива вергjсгъ 1(o]Hj(I) tlpocLoi
бсздокупJснта|jJоI акцii ll!Дl (СК (УкрЁнеtгоПолiс)) clilafac
]000 грн, (ОцiJловач l ll l (ABEI'l L),

_ lнBec,oпIiirн] ссртпфjIатп (]rveнH] простi.6ездок)ме]jтарIIi), eMiтerjT
Тов 1К!-А (('iПiлrхi Ассстс \4енелжпJепт, (I ltsНзlФ .AKTlrB) ).

код jj.1.18675, Kpaiнa ре€фгацii Украiна, в х]лькостj .1]5]0 пrт,.
, ldB(, lldd d'o,Llo lл.l^lнq..'|| ]IHU сс-']lфh1 , "ntH,j ] l],]0]lр,скrlада€ l080.1] грн, ( Htl\]iIla:lbнa Bapтicтb I000 00lpH ),

- l"B_.,,_irrHr ccpt,tp "r", tcH г,\l,ос.,,,-'t,,,1, ,i,,.,li .l
IОts (КУА (Apiвo Ecccl Nl.нс_lжмсн ,(ПВI lЗIФ (Ар]во
корпоратuвниi1,,) Kt.1 З9l]З]9-r, KpaiHa pjtclpauii yкpaiнa. ts

]]". : '6: ]l". ьjf i. ь ,,,чо,, iP"(. ll, "о ,,

серlllфiката cTaHO\t на j]l],20]lр,скIадае |61j.]0 грп, 1

Hl]I1iHarlbHa BapTicTb ] 0r:)0,0r:)rpH,),
_ r в Пр,t,tit,1-,: loq:Hi"Lnsnl ь,н _,i,

Щ(, a6.0BopeH0,1 yп|l\B,liHlt,ll!|l пе|L|на Iо,u

l ],l,"ll, п q',r,P,,: { л,,li ,lч, v,l ..r,, о,]; ,ll ,v l ,li ,a!]l u,\ в1\
,i,. ,,,- ,lгес o c,l." , е .г. U,,
вlоFrнсння на TcpпToFiIo УкраПlп ].1 iютоrо :0]] рок},, Kpпnr
CoVlD 19 la нс,,{осконапостi законолавства:

- ризлки пов'яrанi з 0цiнк0ll) jовl,ос,грокових фjнансовп\ jнвсстпцii];

- r]етод розрл)нк} ]acтocoвaнrrri ТоварисIво\1 uplr оцiнцi
, в,о. го,,я \ф:н"".,Bll\illBc.,ll j:

_ гJ(н,о cll,,Jolo \лгавlilсLl , сг.
ов ,,. гп ,,ь \,l,,HdH.",ll\ l".r, c,l, ,,

_ ,,ol jlч ll ,|,llaH., q,,'i liq l, ,.l oq г,.,q ,| ,в' ;ll Jгi , 
"

р( l!,з а,llll,Ulлl ,l lв,оLlголпd]] , /,ап.,ь,,\ ль(l jl,,,

В l1 ко 1 klt li l|il!лю]lс bKi проц. О \,rlr-
_ .]ll U,Hllo,|Ll,, 1 ] ]с гl, \ Ilп ,,lo

'l 0варистве, цо,lо оцiнки .loвIocTpoкoвl]x ф]нансовпх iнвсспiцiй;
!]l пl]"], Uolo ,гlь( ен ч ,''lP Lll, ,|

п.р..п. о\ , Ji ,ll , в ,а pU, U"ll\, лаг{.Uь, \ i BcL ,Illl,
,ll .uiн\l.члес,,,.,i :liL;H J,., oi

Tll}ioХ отрп\tання розl,мijпIя роботи екслсрте (оцiнювача)

],npaвliHcbлoI о tlepcoHa.]r} i
пllr ознайо\IIlхllсь зi Зв]lо\I про нсзмс]кн} опiпк} акцiй lIll
iABEP I'l,) cTaHOlI на 0з,01.]0]]i

_ ми отрпуалп та проаI I.Lriз) Bal l] фiнаrrсов} jнqropljalliкl

деtlо]llтаl]пo-l \,станови llAl (ACBIa] БАНК, (кOд 0980919]) ]]ро
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с.rан рах! HKiB в ц]нни\ лаltерФi стано\] н а З ] гр}дня ]0] l
\tетод розра\},Iк}, застосованr]il Товарr,ствоI] пр1.1

о ,IUi ,ов о. гп,ов,,\ li,"HcoP,l\ Pc(l',Uill
_ l легевiг,l lll lnlc\]. ll lJ} ,ol,Llo ро,га\i ль.. ,*:Hl,]

довrостроковиr фiнансовrlх iнвесlиjliй cL,aHoM на З1.12,20]1
tsiдховi_lно lo sи\tоI NIСФЗ:

- rn1 злiйсни]п ро]рах)нок xolie]Hl1кiв фiнансовоi дiя.lьностi
Товарисlва за ре:]!",lьтате\lи оцiIlки довгостроковпх ф]нансовrш

Р е 4,.1 tlп а п й 4l)1лл.ц1 с ь ь: uх пр а це ф:])
|',',)\ll л| llo.,,ll ,ll. лl,UUc!iB _ кJл,р lD l\

хроце.l}р ТоверисIва щодо об,lil(), довгострокови\ фiнансовлх
iнвестпцiй;

,, о г..о,а е,\rег,,l J krя. 4 \пгагr li,c,, о n
егL^на \ I 'r , cll а} |l' \ ,Bi ,пUдi |HJc,I i пра"tr,t,". ь

rri l r ,. пдов. r<HH.

\eloliB,aUUi ,o,Hl,t пг,,(.р \р],\ваdно\l !el, <з,,] U] iH,,ll,
обгр,,-нтованiсть вuкорlrстани\ прппrщеIIь) € прлiiIlятiIоIо:

с} му дооцijJки ,,lовгостроковлх ф]яансов х
irrвccтпц]Ii за звiтппй пс|iоjI, а caYc j9 l!c, l,pн.;

_ показIпlпп фiнансово] лiяльпостi Toвapltctвa lJiсrя дооц]нкх
'Uв о.,,гlпаоь, \ d, на ."Bttr нве.,,lui, ь l Obi la[, ь

- ,прзвli .",,, llcplUHa, BB,la,, UU || .] |ii,c,,,n. ".. B.i J\t,
H(o,-\i l ,, l гll\1,1l .,:ii,t" ч ,'с bHo(li la po,Bll l\

,"н1 4,ill1,,,oв/ lвil,,:, lb .в ког пв4J",о \,,r\
Ilатп мiсцс в рез}хътат] Ta]io-l нсвизначсностi, Про нсобtiдн]сlь
lаких кориIуванъ о!-ле lroвl]lolrleнo, якцо вонх стан!l,ь Bl_loN ] l

Iншi пцтапЕя
Мл Ее визЕа.ш,Еl оцремi IrиTamIuI. Еа якi мапи доцiJтьЕо зверIтути уваry тJякi Ее впливають Еа
висловлеIIЕII Ilalми думки

Iяша iяформацiя, цо Ее е фiЕавсовою звiтЕiстю та звiтом аудптора щодо Hei
Управлiнський персоЕал несе вiдповiдмьнiсть за iнформацiю, що не е фiнансовою звiтнiсто та звiтом
аудrrора щодо IIe'i. IЕформацiя, що не е фiваtlсовою звiтЕiстю та звiтом аудL ора щодо Bei складасться з
насryпного.

Р iчна iнформацL,! емiпенпа
Управлiнський персонлI несе вiдповйальнiстъ за РiчЕу iнформацiю Товариства як емJтента цiнних
пz!перiв, вкIlючt{о зi Звiтом з корпоративного управлiння, що ма€ бути складена у вiдповiдностi до
Положення лро розкритгя iнформацii емiт€rlгами. затвердженого рiшст+им Нацiоналъноi Koмici'i з

цiшflrх паперiв та фондового ринку вiд 03,l2,201З Na2826, та мiстить iншу iнформацiю, oкpiм фiнансовоi
звiтностi та нашого звiту ауддгора щодо Hei. Очiкуеться, що Рiчна iнформацiя eMiTeHTa uiнних пмерiв за
202l рiц буде надана HatM пiсля дати l&ofo звiry аудlтгора, за виключенIlям Звiту з корпоративного
управлiння. яклй or ри\4ано на\rи ло ла] и ]Bily а) цитора,
Наша думка щодо фiнансовоi звiпIостi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з
буль-яким piBHeM влевненостi щодо цiеi iЕшоi iнформацii; за вшитком виItпаденого в параФафi dбiй
u!ооа ;Biпy ; корпораlлluвно)о управлlння- нашоlо tBil),
У ]в'яlhу l наши\л аудитоv фiнансовоITвilносli нашою вИповЬа,ънiстю . о1найомгlися ! iншою
iнфорvацi.ю.,liвначеною више. la лри цьом) роllлянли. чи icH). с) ггrва невiдповi-rнiсrь мй iншою
iнформачiею та фiнансовою звiтliсто або начlими знаннями, отриманими пiд час аудиry, або чи ця
iнформацi, мае вигляд Taкoi, що мiстить сутсве викривленнrI.
коли ми ознйомимося з Рi.iною iнформачiею eMiTeHTa цiнних паперiв за 202I piK, якцо ми дiйдемо
висновку, що в нiЙ icнy€ с}rгIеве викривлення, нам потрiбно повiдомити про це питання вищий

управлiнсьIrйй персонал Товариства.



ВИповiдальЕiсть управлiвськог.о персоIrалу та тпх, коm надiлеIIо Еайвfiщимtl повновдlкеяЕями зд

фiЕапсову звiтпiсть
Управлiнсъкий персонал несе вiдповiдальнjсть за складанtlя i лостовiрне подал{я цiе'i фiнансово]
звiтностi, вiдповйно до ЗакоЕу Украi'Еи (Про бухгаптерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi)) вiд
16.07,]999 ЛЪ 996-xlv та МСФЗ, що прlйIiятi та застосовуються дrя скJlад.lнl,UI та подмfiя фiнаЕсовоi
звiтностi та за такй вrryтрiшlлiй контроль, який управлЬський персовм в],tзна€ як необхiдний д'1я того,
щоб rабеrпечити сьладання фiнансовоi звirносri. rцо не мiсrиrь с) псви)\ викривлень 1 наслiлок
шахраЙства або помилки.
При складаннi фiнмсово'i звiтностi }травлiнсъкий персонаJi несе вiдповiдальвiсть за оцiнкfr здатностi
Товариства продовжувати свою дйльнiсть на безперервЕiй осяовi, розкривalючи, де це застосовalIlо.
питallш{я, що стосуються безперервностi дiя,тьностi. та вихористов}.ючи прrfrr}щеЕня про безперервнiсть
дiяльностi як основи для 6),тгаrIтерськоIо облit.у, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персояал або
rшаЕу€ лiквiд}тати пjдприемство чи приIlинити дЙльнiсть, або пе мас iнших реальвих ыiътернатив

цьому, Ti, кого надi,,1ено наifoищими повноваженнями несуть вiдповИмьнiсть за нaгляд за процесом

фiнансовоrо звiryвання Товариством.

ВИповiдальвiс l ь ауди l ора rд ауцпr фiваЕсовоi lBi l нос l i

Нашими цiлями е отримаяtlя обlрунтованоi впевневостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлом1 не мiстить
сутгево:,о викривлення втlаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора. який мiстить вад/
думку, Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впеввеностj. лроте не гаранц/€! що аудит,
проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виrIвитъ с).ггеве викривлешIrI! якщо тмо iсЕу€. Викривленtlя
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввaDкаються сутIевимиt якщо окремо або в

с) купнос li. як обlр) mовано очiкуi тъся. вони моьfл ь вплива ги на економiчнi рiшенья корис л5 вачiв, шо
лриймаюlься на ocHoBi ui,'i фirвясовоi звirносri.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вld{оI МСА, ми викорйстовуемо професiйве судженIrя та професiйяий
скептиrц8м протягом усього завданнrI з аудt]]ry.

KpiM того, миi
. iдентIrфiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривленIlJl фiнаЕсовоi звiтностi внаслиок

ша\райсlва чи помилкл. роjроблясмо й виhон)( \4о а)дlfюрськi процед)ти ) вiдповiдь на цi риrикл. а

rакож оlри\r}гvо ауц}rторсьtri докази. що г досrагнivи la прийняrниvи для використанtiя ]\ як основи
для нашо'i думки. Ризик не виявлення с}"ггевого викривленIirl вЕаслiдок шмрафтва е в}лцим. Hiж д.UI
викривлення внаслЙок помилки, оскiльки шахрайство може вlсIIюqати змоф, пiдробlrу, навмиснi
проtryски! неправильнi тверддення або нехт}tsання заходами в}t}трiш}lъого контролю;

. отриму€мо розумiнIrя за.ходiв внутрiшнього kо}пролю. що стос],,ютьсq аудtfry, для розробки
аудиторськ]lх процелчр, якi б вйповiда,!и обставlrяам, а не д!я висловленfiя думки щодо ефективностi
системи вцлрiшньоIо контролю, оцjнюемо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та
обцунтованiсть облiковIiх оцЬок i вiдповйних розкри-rтiв iнформацii', зробленlтх управлiнським
персонаJlом;

. доходимо висновку щодо rФлйвrтностi викорис-гання управлiнським персонмом припущення
про безперервнiстъ дiяльностi як основи дJuI бlтгалтерського облiку та Еа ocнoвj отримав!ж
а}д,{rорсьhиI доkазiв робиvо висновок. чи icHlc суп, ва невизяаченiсrь rцодо под;й або )vов. як;
поставили б пiд значний cyMHiB мож,lивiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть, Якцо ми
до\оди\4о висновк) шоло iсн)вання тако] с}"гг.воi невrвначеносгi. ми повиннi приверн} ли )вал} в

своему звiтi аудlf.ора до вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iЕформацii е ненаrIехЕимй, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуФться на
аудиторських доказах! отримa!l{их до дати нашого звiry аудrтора, BTiM майб)тнi подiТ або ),1{ови мохýль
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoвi,

. оцiнюемо зaгалъне подаlп{я, струкryру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з розкриттями, а
laкoд le, чи окаr]юrь операцii la лодii. цо помаденi в основу ]Т складаfi}rя tал. цоб досягlи
достовiрного поданIirI.

Мл повйоплчяемо тих, коIо надiлено найвищими повнова>кенвJIми, iнформацiю про
заrrланований обсяr i час цроведеllшl аудиту та слтевj ауд}порсъкi результати! вк,точаючи будь-якi
значнi недолiкл сисге\4и вltлрiшньоlо коrлролю. виJIвленi н;lми лiд час а}лиD,

Ми також надаемо тим! кого надiлено найвищими поввовaDiкеввJIми! тверджешФI, що ми
виконаrIи вiдповйIri етичнi вимоги щодо веза,,lежностi, та повиомJlяемо'iм про Bci стосушФ й iншi
тптгання, якi могли б обфунтовано вва)катись тilкими, що вшlивають на нашу неза,lежнiсть, а також, де
це ]aclocoBaHo. щодо вiаповiлrо,ь засrережниr зьопiв,

З перелiку Bcix пит2tнь, iнформацiя щодо яких надавмась тим, кого надiлено найвищими
повнов?i]iкеIlIrIми, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час аудrfry фiнансовоi звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti. якi с ключовими питал{ями аудиту, Ми описуемо цi питання в нашому звiтi



аудитора KpiM випадкiв] якщо законодавчим чи реryлягорним актом заборонеfiо Е}6лiч{е розкриl,тя
тalкого пlfftlнIlrl! або l(ojlll за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвilлюваги в нашом) ,lBi,i. оскiлькл неlаlивнi нас liдкл laKo|o висвilленFLя чо)п]л ь очiк)вано
переважиlи Йоlо кориснiсlь для iнлересiв rромаfськосгi.

звIт щодо вимог IHlIJиx зАконодлвчих тА нормАтивних лктIв

Доdаrпкова iнформацiя вidповiапо Оо влLлlоz спаhlлпi 12-2 РозПiлу ПI Закону yKpaiHu (Про фiнансовi
послу2а ,rrа аерх!савне ре2улюваняя paHKiB фiнансовuх посл))z>.

Звiп lцоdо 1вilп) 1 лорпораmuвно?о чпра&п!нtlя
Ми виконfu,rи перевiрку iнформацii у Звiтi з корпоративного упрамiння Товариства, (дмi Звiт з
корпоративного управлilfiя),
Вiдповiдапьнiсть за Звiт з корпоративноIо управлiння та його пiдготовку вiдповiдно cTaTTi -12' Закону
УкраiЪи (Лро фiнансовi послуги та державне реryJповаш{я ринкiв фiнансових послуD несе

управлiнський персонал Товариства,
Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiн}Ul по].IяIма в розллядi того, чи не суперечить
iнформацiя у нъому фiЕансовiй звiтностi Товариства та чи пИготовлено Звiт про корпоративЕе

управлiн}ш вiдповjдно до вимог чиЕноlо законодавства, Наша перевiрка Звiry про корпоративне

управлiш{я вiдрiзняеться вiд аудиту, якйй в!л(оЕу€тъся вИповiд{о до Мiжнародних статцартiв ауциту. та
е значно меншою за своiЫ обсягом. Ми вважа€мо, чо в резулътатi перевiрки ми отримапи oc}Ioвy для
висловJIепня fi ашоi 4чмки,

Дмка
Звiт про корпоративне }правлiнIrя Товариства пiдготовлено i iнформацiя в нъому розкрита" вiдповiдно
до вимог cTaTTi 12' За{6i{у УкраiЪи (Про фiнансовi послуrи та державне регулювання ринкiв
фiнансов}D( лос,т5г", Олис ocHoBHrr\ \армтерисlик сисгеv вклрiшньоlо коrлролю ilправлiння
ризиками Товариства; перелiх осiб, якi прямо або опосередковано е власниками значЕого пatкета акцjй
Товариства; iнформацiя про будъ-якi обмеження прав учостi та голосування акцiонерiв на загальни\
зборж Товариства; порядок призначення та звйънеlтr{я посадовшt осiб та повнова)кення посадових осiб
Товариства, наведенi у Звiтi з корпоративного управлiння, не супереi{итъ iнформа}lii. отриманiй нами п;д
час аудиту фiнансово'i звiтностi Товариства i вiдповiдають вимогам Закону Украiни <Про фiнансовi
посlцди та держмне реry.повання ринкiв фiналсових послуг),

Доdапкова iнформацiя BianoBiago dо сrпапlпli 14 Рвdiл II Закон! yKpdiq (Про ауdшп фiнансовоi
звilftносlпi tlla ауl,rlорську dirl|blliclпbr)

Ми були призначеяi на проведенвrI обов'язкового аудиry l овариства за 202t piк на пiдставi рiшеншя
нагJIядовоi рада Товариства, (Протокол вй З 1.01,2022), ЗшмьЕа безперервна тривмiсть наших завдань
з аудиту фi HaнcoBoi звiтностi Товариства склада€ 1 piк.
Пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi, за результатами якого складепо цей Звiт ЕезалежЕоr,о аудитора, ми
викон.ши аудиторськi оцiнки ризикiв суттевого викривлеЕIJI iнформачii у фiнансовiй звiтностi, що
перевiрялася, зокрема внаслЦок шахрайства. Значучi ризики, якi потребували нашоI уваги, але не

цризвоJй до модифiкацii Еашоi думки наведенi в роздiлi (Кпючовi IIитання ау,щIтр) та роздiлi (Сут€ва
невизначенiс lb. цо стосусться бе]перервяос, i дiяльносr i".
Жодrий з центифiкованих нами значуцЕt ризикЬ не призвiв до викрив"чень фiнавсово-r звiтвостi, л<i

потреб}tsали модrфiкацiТ нашоi думки.
За результатами нашого аудиry не було виявлено порушеЕIlrl, якi лотребувалй б обговорень з

управлiнським персоналом Товариства необхiдностi внесення виправлень у фiнансову звiтнiсть,
Наш звiт узIоджешлй з додатковим звiтом для Аудrторського KoMiTery (ТъIлядовiй радi) Товариства.
\,4 и не надава,lи'lоварисгв) пос,ъlи. rабороненi законолавсrвом,
Мх та ключовий партнер у завданнi з аудlrry фiнансовоi звiтпостr Товариства стапом на З] грудня 2021
potq r неза,lежними по вiдноше}fl{о до Товарис lBa.
Ми, а також контрольованi нашо-i фiрмою суб'еli"ти господарювання не надавали Товариству iншi нiж
обов'язковий аудит посrryги, iнформацiя про якi не розкрита у звiтi про утФавлiння тrабо у фiнапсовiй
звiтностi.
Меmю нашого аудfry е пiдвищення ст} пеl{я довiри визначеких корисryвачiв до фiнансовоi звiтностi
Товариства. Це досягаеться через висловлонtUl нами думки про те, чи сIспадена фjнавсова звiтнiсть у всJк
суттевих аспектах вiдповiдно до МЬrcIародих стандартiв фiнансовоi звiтностi та вiдповИа€ вшчtогам

Закону УкраiЕи <Про бухгмтерський облiкта фiнансову звiтнiстъ в УкраiЪi), вй l6,07,1999 N9996-XIV.



Наш аудит проведено зriд{о з МСА та вiдповЦЕими етичними вимогами i BiH нада€ вам можпивiстБ
формулювати таку думку. ВЕаслiдок мастлвих для ауд{D/ обмежень бi]ъшiсть аудmорськлтх доказiв, на
ocнoBi якlr( сформоваri нашi висновки та на якlD( труЕryеться наша думка] е швидше лереконливими!
нiж остаточними, а отже аудит не кадае абсолютноi lард{гii, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
викривленъ, i наш аудI{r Ее lараriт)a€ майб)лI+о життездатвiсть Товариства, ефективнiсть чи
гезультативнiс] ь веденгя слрав Товарисr ва 1лравлiнськи\а персона,lом,

Доdапкова iнформацiя вidповiано dо ва,ио? Посlпонови Правпil!|lя IIацiопо.,.ь о.о банкj yKpahru Bid
25.11,2021 <IIро заrпверdхlсепня Правuл смаdанtlя mа поdання звilпносmi !часнакuмu ruнку
ltебанкiвськuх фiнансовuх помуz ао Еацiопа]lьноzо банк! yKpaiqb,

Управлiнський персонм Товариства несе вiдповiдапьнiсть за звiтнi д&rj, визмченi Постановою
Правлiння }fuчiонмьного банку УкраiЪи вiд 25,]1.2021 (Про затверд2кеIlIirI Правir,,I ск,lаданвя та
подання звiтностi учасниками ринку небанкiвсъких фiнансових пос.луг до Нацiонмьноrо б л(у
yкpaiiflD.
IЪша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться Еа iнформацЬ зазI]ачену у звiтних даних
Товариства на звiттqr дату та ми Ее робимо в цьому звiтi незалежного аудrfiора висtiовок з будь-яким
piBHev впевненостi щодо цi.i iнфорvацi].
У зв'язку з пашим аудитом фiнФrсовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iнформацi€ю
наведеною ) 1siгни\ ла}оА'lоварислва la лри чьом) pon ляl,Drпa. Фr iсц. сl.гтсва невiцповiднiсlь Miж
iншою iнформацi€ю i фiнансовою звiтнiстю або яашими зна+Iями, отриманими пiд час аудиту, або чи
щ,Ьша iнформацй виглядае такою! що MicTпIb qjтгеве викривлетlliя. Якщо на ocнoвi проведеноi нами
роботи ми доходимо висновку, що iclIy€ с}ттеве викривленнrI цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язмi
повйомI{ги про цей факт, Мll не виявили таклх фактiв, якi потрiбно було б вклюФfrи до вашоIо звiту,

,Щоlопковi BaMozu Bidrosit)no до Рiшенпя IlацiоЕальноi Koмicii з цiняпх паперiв та фоЕдового рпякт
вiд 22.01.2021 N9 555 <,IIро заlпверdхrсеfldя Вь о2 Оо ilлформацii, ulо сплосу€пься аl,dum! або о2",lяlу

фiнансовоi звihх!осtпi y.racLaКig p HKiB капirпму lпа орZанiзованllх ,lloqapqux puHKiB, на2ляО за якш|ru
заiйснDе rlацiо а,,lьпа комiсiя з цiнfluх паrlерiв ttla фонdовоzо ршrкуr, (пйа;.i -Рi tення 55 5).

В спt,чпl lй паDаzDаб вiопоG iёно а о вшао? . 2. Главu ] P B oilTy II k Р iшенLя 55 5 > :

1) ПовЕе найп{енуванIirI юрлциLIноi особи: звiтностi IlРИВАТНВ АКrЦО}ЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(СТРАХОВА KOMI]-A.HUI (ЕНЕРГОРВЗЕРВ);

2) Мка ауд!fiора' щодо повЕоIо розкриття юриди.lною особою iнформацii лро кil{цевого
бенефiцiарного власника та струкryру BJ,IacHocTi станом rta дату звiIу: Ми пiдтвердяý/€мо, цо
Ьформацй про кitтцевого бенефiцiарного власвим та ст}тryра власностi станом на даry н,!шого
звilу, розкрига Товариством в повноло/ обсязi в;дповiдно до вимот, встановлених Положенням про

форму та змiст стр).кт)ри власностi! затверджеяим Еаказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 19
березtя 2021 року Nsl6З, зареестрованйм в MiHicTepcTBi юстицji УкраiЪи 08 червня 202l року за }Га
,768lзбз90.

Кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства е: ЯКОВЛеВА ЛЮДМИЛА ЛВОН]ДНА, yкpa]I{a,

УкраiЪ4 0ЗOЗ7, Micтo Ки]Ъ, пр.Лобавовського Вмерiя, будинок 4-Ж, квартира 192.
1 ил бенефiчiарного вололiння:

Непрямий вирiшаБний вrь'1ив.

Вiдсоток частки статlтного капiталу або вiдсоток права голосу 99,7З211 .

Ми пiдтвердяryемо стр}ттуру власностi Товариства станом на дату н.rшоIо звiту,
Акцiонерами Товариства € 5 фiзи.rних осiб i 1 юрйдична особа, якi заре€строванj на територii
Украiни, i

- Товариство з обмежеfiою вiдповiдальнiстю (Компанiя з управлiЕIrя активами (Apiвo ЕССЕТ
МЕНЕДt0!{ВНТ>(Пайовий веlrчурний недиверсифiкований закрlтгий iнвестицiйнlй фовд (Apiвo
Корпоратившй)), Kpai}fi реестрацii - yкpaiнa, код СДРПОУ З9l7З497, мiсцезнаходl(енIiя| 01042, м.
IfuiЪ, булъв. Mapi] Прrdп,tаченко, буд. 1/27, частка у статутному капiталi 99,7З21]0 %. Зазвачена
юридична особа повнiсто вiдповiдае встановJrеним вимогам законодавства Украiни,
- Мменко ОксаЕа МIтсолаЪЕа (yкpa'*ra) - 0,2657 ] 2 %;

- Настащук Володимир Iванович (УкраiЪа) - 0,0021]7%;
- ПIIФiн BiKTop Романович (УкраiЪа) - 0,0000 1 6%;

- Iгнатченко Владiслав Станiславович (Украhа) - 0,000016%;
- Кушерець Дарина Василiвна (yкpailra) - 0,000008%;



з)

4)

Товариство е учасником небанкiвськоi'фiналсовоi групи (APIBO> m е маJIим пiдприемством.

Лiдприемства, в яких ПРАТ (СК (ЕНЕРГОРВЗВРВ) володiла корпоративними цравами в 2021 роцi
вЙс}тнi.

Додаткова iнформацй вйповiдно до вимог п. 10. Роздiry I (Рiцеппя 555):

1 ) йеrrгифiкацiйюrй код юридичноi' особй суб'екта аулгюрськоi дiяльностi: 2 1 26З 695

2) вебсаЁlт суб'скrа аудrrгорськоiдiя,'rьностi: www.mas_audit.com,ua

З) дата та номер договору на проведенЕ! ау ,02,2022,l\!]6

4) дата початку та дата закiнченнrl про ,02.2022 по з].08.2022

КпючовIй партIrер
з аудиц/, результатом якого €

ЕезалФкноI,о аудЕтора Лазоренко Майя Володимирiыrа
(нйер peccпpa4ii у РеФпрi о\,ёuйорiв J

Мреса аудитора: вул. Клочкiвська, буд. 1 А, офiс З 15, Micтo XapIdB,61045, Украi'Iiа

Дата аудиторськоaо звiту незалехноIо аудшгора: З 1 серrпrя 2022 pobf/

l,/ |,


