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- Національний банк України (НБУ).

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ

Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності НЕБАНК1ВСБКОІ 

ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ «САЛАМАНДРА» (скорочено ГІФЕ «САЛАМАНДРА», 
відповідальна особа групи -  Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (Скорочено -  ІІрАТ «СК «САЛАМАНДРА») 
(ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: вул. Колективна, 10, м. Полтава, 36023), 
надалі - Група в усіх відмінках), що складається з:

- Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 року 
(Форма №1);

- Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
за 2020 рік (Форма №2);

- Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом ) за 
2020 рік (Форма №3);

- Консолідованого Звіту про власний капітал за 2020 рік (Форма №4);
- Приміток до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 

грудня 2020 року НФГ «САЛАМАНДРА», складених відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик та іншої пояснювальної інформації.

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан НФГ «САЛАМАНДРА» на 
31 грудня 2020 року, та 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 року № 996-ХІУ ( із змінами) 
щодо її складання.

Основа для думки
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 Групи згідно з Кодексом етики професійних
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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, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний 
період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту консолідованої 
фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які 
слід відобразити в нашому звіті.

Облікові оцінки, в тому числі за справедливою вартістю
До ризиків суттєвого викривлення було віднесено застосування 

управлінським персоналом облікових оцінок щодо справедливої вартості. Аудитор 
вважає, що питання облікових оцінок при визначенні справедливої вартості 
фінансових інструментів і застосування управлінським персоналом при цьому 
оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, 
відображених у звітності, є одним із значущих для аудиту. Аудитором були 
проведені процедури оцінювання того, чи є облікові оцінки, застосовані 
управлінським персоналом, обґрунтованими чи викривленими, у відповідності до 
вимог МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за 
справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації».

Аудитор привертає увагу до пунктів 3.4 «Оцінки справедливої вартості», 3.5. 
«Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів», 3.6 
«Оцінки строків корисного використання основних засобів, нематеріальних 
активів, та їх ліквідаційної вартості» та 3.8 «Резерви очікуваних кредитних збитків» 

і Примітки 3 «Істотні облікові судження, оцінні значення і припущення» до 
фінансової звітності Групи за 2020 рік, в яких розкривається інформація щодо 
чинників того, як застосування суджень та припущень впливають на суми, визнані 
у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань 
балансової вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році. 
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості здійснено Групою 
також в п 7.2 «Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості» 
Примітки 7 «Розкриття іншої інформації».

Аудитор вважає, що наведені управлінським персоналом в Примітках до 
фінансової звітності розкриття щодо застосування облікових оцінок, в тому числі 
по справедливій вартості, а також методи, застосовувані Групою при визначенні 
ознак знецінення активів, є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової 
звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої 
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Визнання доходу, отриманого від інвестування активів
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Група отримує доходи (або витрати) від змін справедливої вартості 
фінансових інструментів, таких як придбані за договорами факторингу права 
вимоги, і визнає їх в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 
Справедлива вартість визначається у відповідності до вимог МСФЗ 13. Чинники, 
що впливають на визнання доходів (витрат) від інвестування активів розкриті 
Групою в пункті 3.4 «Оцінки справедливої вартості» Примітки 3 «Істотні облікові 
судження, оцінні значення і припущення» до фінансової звітності. Група також 
отримує доходи у вигляді відсотків на надані позики іншим суб’єктам 
господарювання і постійно оцінює і моніторить ризики. Моніторинг відсоткових 
ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на 
вартість відсоткових фінансових інструментів. Групою проведено аналіз 
чутливості, про що вказано в п. 7.3 «Цілі та політики управління фінансовими 
ризиками» Примітки 7 «Розкриття іншої інформації».

Інші питання
Аудит консолідованої фінансової звітності ПФГ «САЛАМАНДРА» 

здійснюється вперше, оскільки група була утворена у 2020 році.

Інша інформація
Управлінський персонал Групи несе відповідальність за іншу інформацію. 

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є Звітом з управління, 
складеним згідно вимог частини 7 статті 1 1 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ (із змінами) та 
«Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених 
Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 року № 982.

Наша думка щодо консолідованої 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 консолідованої фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, 
чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і консолідованою 
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 стосовно іншої інформації, отриманої 
до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які б необхідно було включити до звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал



несе відповідальність за оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, 
або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що консолідована 

фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. ЕЗикривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, 
вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї консолідованої 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 консолідованої 
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 не виявлення 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 стосуються 
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 
обгрунтованість 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 можливість Групи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу у своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у 
консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки грунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні
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події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на 
безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової 
звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована 
фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати включаючи 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 застосовно, 
щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під 
час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у своєму звіті аудитора, 
крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, 
що таке питання не слід висвітлювати у нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА 
НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

2.1. Додаткова інформація згідно вимог п.4 ст.14 Закону України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258- 
УНІ (Закон від 21.12.2017р. № 2258-УНІ):

2.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«ЛИСЕНКО» призначено аудитором НФГ «САЛАМАНДРА» для проведення 
аудиту за 2020 рік Наглядовою радою ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«САЛАМАНДРА» за результатами конкурсу (Протокол №01-21-СА-3 від 
20.01.2021 р.). Наша Фірма проводить аудит консолідованої фінансової звітності 
цієї Групи вперше. Тривалість нашого безперервного співробітництва становить 1 
рік з моменту, коли Група стала суб'єктом суспільного інтересу.

2.1.2. Ми надали додатковий звіт Наглядовій раді ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА», якій надані функції аудиторського комітету. Ми 
підтверджуємо, що наша аудиторська думка в цьому аудиторському звіті 
узгоджується з додатковим звітом Наглядовій раді ПрАТ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА».
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2.1.3. Щодо інформації згідно пп. З п.4 ст. 14 Закону від 21.12.2017р. № 2258-
V II I :

Аудитор визначив з числа питань, інформація щодо яких повідомлялась тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, ті питання, які вимагали від нього 
значної уваги під час виконання аудиту. Опис цих питань наведено в параграфі 
«Ключові питання аудиту» Розділу 1 цього Звіту незалежного аудитора. Під час 
такого визначення аудитором враховувалися зони оціненого підвищеного ризику 
суттєвого викривлення та значні ризики, ідентифіковані відповідно до МСА 315, а 
також значні судження, зроблені ним щодо питань у консолідованій фінансовій 
звітності, які містили значні судження управлінського персоналу включно з 
обліковими оцінками, ідентифікованими аудитором як такі, що мають високу 
невизначеність, та вплив на аудит важливих подій або операцій, що відбулись 
протягом періоду.

У відповідь на визначений значний ризик суттєвого викривлення 
консолідованої фінансової звітності по причині значних суджень управлінського 
персоналу щодо застосування облікових оцінок, ми виконали процедури, що 
перелічені в параграфі «Ключові питання аудиту» Розділу І нашого Звіту 
незалежного аудитора..

2.1.4. Ризик шахрайства оцінений аудитором як низький. Порушень, 
пов’язаних із шахрайством, під час аудиту не виявлено.

2.1.5. Ми підтверджуємо, що ми не надавали Групі заборонені статтею 27 
Закону від 21.12.2017р. № 2258-VI11 послуги, не пов'язані з аудитом, про які йдеться 
в частині 4 статті 6 цього Закону.

Цим підтверджуємо, що під час проведення аудиту ми (ключовий партнер з 
аудиту, інші члени аудиторської групи і наша Фірма як суб’єкт аудиторської 
діяльності) залишалися незалежними від НФГ «САЛАМАНДРА» у період з 1 січня 
2020 року по 31 грудня 2020 року і до дати цього Звіту незалежного аудитора, про 
що також нами вказано у параграфі «Основа для думки» Розділу 1 цього Звіту 
незалежного аудитора.

2.1.6. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
Під час оцінювання ризиків ми розглядаємо систему внутрішнього контролю, 

доречну для складання консолідованої фінансової звітності Групи, з метою 
розробки аудиторських процедур, прийнятних за цих обставин, але не з метою 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Групи.

Аудитор ознайомився зі станом внутрішнього контролю НФГ 
«САЛАМАНДРА» і впевнився, що система внутрішнього контролю спрямована на 
упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і 
збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 
адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Групи, достовірність 
звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Незалежні процедури перевірки — це аудиторські процедури, які
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використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово- 
господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно 
оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в процесі 
ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально швидко. Це 
означає, що процедури контролю дають упевненість у тому, що мета контролю за 
забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних будуть 
досягнуті та буде видана надійна фінансова інформація.

Під час аудиторської перевірки аудитор досліджує тільки ту методику і 
процедури бухгалтерського обліку, які відносяться до тверджень звітності. 
Розуміння відповідних аспектів систем бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю разом з оцінкою властивого ризику і ризику невідповідності 
функціонування внутрішнього контролю разом із розглядом інших обставин 
надають аудитору можливість з’ясувати для себе види потенційних суттєвих 
викривлень, які можуть бути у фінансових звітах, визначити фактори, що 
впливають на ризик наявності суттєвих викривлень та запланувати необхідні 
аудиторські процедури.

Аудит також передбачає оцінку прийнятності використаних облікових 
політик та достатності облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а 
також оцінку загального подання фінансової звітності.

В залежності від визначеного у відповідності до МСА 320 «Суттєвість при 
плануванні та проведенні аудиту» рівня суттєвості, який був визначений нами на 
рівні фінансової звітності в сумі 4 320 тис. гри., а також на рівні тверджень та 
аудиторських процедур, та через невід’ємні обмеження аудиту, які є наслідком 
характеру фінансової звітності: застосування управлінським персоналом суджень 
для облікових оцінок, характеру аудиторських процедур, не отримання аудитором 
повної інформації, не виявлене шахрайство, вибірковий характер перевірки, 
обмеження часу та вартості аудиту, разом із невід’ємними обмеженнями системи 
внутрішнього контролю Групи, до яких відносяться:

- вимоги керівництва, які виходять із того, що витрати на внутрішній контроль 
не можуть перевищувати корисного ефекту від його функціонування;

-більшість процедур внутрішнього контролю спрямовані на звичайні, а не на 
неординарні операції,

-можливість припущення помилки будь-якою службовою особою з причин 
необачності, неуважності, неправильного судження і неправильного розуміння 
законодавства, норм і правил;

-можливість уникнути проведення заходів внутрішнього контролю шляхом 
змови членів керівництва або співробітників з персоналом Групи і третіми 
особами;

-можливість нехтування принципів внутрішнього контролю особами, 
відповідальними за забезпечення внутрішнього контролю;

-можливість проведення неадекватних процедур внутрішнього контролю з 
причини несвоєчасного врахування змін певних обставин,

-існує неминучий ризик'того, що деякі суттєві викривлення фінансової 
звітності можуть бути невиявленими, навіть якщо аудит належно спланований та 
виконується відповідно до МСА. Згідно п.6 МСА 200 «Загальні цілі незалежного 
аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» в
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аудиторській думці йдеться про фінансову звітність у цілому, тому аудитор не несе 
відповідальності за виявлення викривлень, які не є суттєвими для фінансової 
звітності у цілому.

Нами були виконані аудиторські процедури, щоб звести цей ризик до 
розумного мінімуму, але (як це загальноприйнято в аудиті) гарантувати абсолютну 
точність висновків не можливо.

Процес аудиту включав вибіркові перевірки власності, зобов'язань, вартості 
активів і пасивів, які ми вважали за потрібне провести. Ми повністю вивчили 
облікову систему, щоб з'ясувати, чи може вона бути базою для підготовки 
фінансової звітності.

Щоб висловити об'єктивну думку ми з'ясували такі питання:
-чи правильно велись облікові реєстри;
-чи дійсно форми фінансової звітності збігаються з обліковими реєстрами;
-чи дійсно ми отримали повну інформацію і пояснення, необхідні для аудиту;
-чи збігається інформація у звітах керівництва з фінансовою звітністю, що 

підлягає аудиту;
-чи дійсно фінансові звіти складені у відповідності до застосовної 

концептуальної основи;
-чи розкрита вся необхідна інформація в примітках до фінансових звітів?
За результатами проведеного тестування системи внутрішнього контролю 

незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності та достатності 
процедур внутрішнього контролю, встановлених НФГ «САЛАМАНДРА», та 
оцінено ризик контролю як низький, тому ми при плануванні та проведенні аудиту 
з метою визначення обсягу процедур по суті покладалися на систему внутрішнього 
контролю Групи.

Оцінювання ризиків суттєвого викривлення проведено нами також на рівні 
тверджень фінансової звітності.

В сукупності обсяг аудиту покриває більше 50% залишків та операцій щодо 
статей фінансової звітності, визначених аудитором як суттєві, враховуючі як 
кількісні, так і якісні критерії, що надало нам можливість отримати прийнятні 
аудиторські докази у достатньому обсязі для зменшення аудиторського ризику 
(тобто ризику того, що аудитор висловить невідповідну думку, якщо фінансова 
звітність суттєво викривлена) до прийнятно низького рівня і для висловлення нами 
нашої думки щодо фінансової звітності НФГ «САЛАМАНДРА» за 2020 рік.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень також 
наведено нами в параграфах «Думка» та «Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності» Розділу 1 цього Звіту незалежного аудитора.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 
аудитора є сертифікований аудитор: сертифікат аудитора серії А №000656, 
виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.; АССА йірІРК (гт), реєстраційний 
номер АПУ 100052,
Лисенко Ольга Олександрівна. .

Підпис від імені аудиторської фірми:
Директор ТОВ «АФ «ЛИСЕНКО»
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сертифікат аудитора серії А №000656, 
виданий рішенням АПУ №41 від 25.01.1996р.;
АССА ОірІРЯ (гт), реєстраційний номер АПУ 1000.

36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2 
23 квітня 2021 року

Лисенко О.О.

1.Основні відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування аудиторської 
фірми відповідно до установчих 
документів, якою було здійснено 
аудиторську перевірку

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Лисенко»

Код за ЄДРПОУ 35796588
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності, 
що ведеться Аудиторською палатою 
України (АПУ)

Номер реєстрації в Розділі 2, 3 і 4 
Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності 4169

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості

№ 0616 видане рішенням АПУ № 327/4 
від 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 
року

Місцезнаходження 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. 
Кучеренка, 4, кв.49

Адреса офісу 36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, 
офіс 411

Телефон 
е -  таіі:

0505582871
аис1іі1у5епко@§таі1.сот

2.Відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата и номер договору на 
проведення аудиту

Д о г о в і р №  1/2021/СК від 25.01.2021р„ 
додаткова угода №2 від 25.01.2021 року

Дата початку і дата закінчення 
проведення аудиту

25.01.2021р. -23.04.2021р.

9


