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3в|т нЁ3АлЁжного АудитоРА
3 надання впевненост1 щодо 3в!ту про корпоративне управл1ння

пРивАтного Акц!оншРного товАРиствА
{швпвт!вський цукРовий комБ|нАт)

(кол €{Р||оу 00373391) за 2018 р!к

Адресат:
- Акц|онерам |1рА1 к1[1епет|вський ц1кровий комб|нат>;

- }правл|ноькому персоналу |1рА1 <1[1епет|вський цукровий комб|нат>;

- Ёац|ональн1й ком|с1| з ц|нних папер|в та фондового ринку }кра!ни

\4и викона]1и завдання з надання впевненост1 щодо перев|рки окремо| 1нформац|| про

корпоративне ушравл|ння, яка м|ститься в р|нному 3в|т| кер|вництва |{рА[ к1[1епет1вський

цукровий комб|нат> (надал1 _ <[овариство>) за 2018 р1к, та вкл}очаеться до р|нного 3в|ту

ем|тента за20|8 р|к.

1. 1нформацтя, яку, в|дпов1дно до вимог статт| 401зу к||ро ц1нн1 папери та фондовий

риною)' повинен перев1рити аудитор' а не висловити д}ъ{ку щодо не|, вклтонас:

1.1. 1нформац1то про практику корпоративного управл1ння;
|.2. 1нформац|то про проведен| загальн1 збори акц|онер1в (уласник1в) та загальний опис
прийнятих на зборах р|тшень;
1.3. |1ерсона_гльний склад наглядово\ ради та колег|а-т:ьного виконавчого органу (за наявност|),
|нформац1}о про проведен| зао1дання та заг[1льний опио прийнятих на них р1:шень.

2. 1нформац1я, стосовно яко| аудитор, в1дпов1дно до статт| 401зу к|[ро ц1нн| папери та

фондовий ринок), повинен висловити А/мку, та яка е предметом натпого завдання:

2.|. Флис основних характеристик систем внутр|1пнього контрол}о 1 ушравл|ння ризиками
ем|тента;
2'2.|1ерел|к ос|б, як| прямо або опосередковано с власниками значного пакета акц1й ем1тента;

2.3. 1нформац1то про буль_як1 обмеження прав утаст1 та голосування акц1онер|в(утаоник|в) на
загальних зборах ем1тента;
2.4'[|орядок призначення та зв1льнення посадових ос1б ем1тента;

2.5. |[овноваження пооадових ос|б ем1тента.

}1атттими ц|лями с:

- перев|рити |нформац1то, яка зазначена у пункт! 1 натттого 3в1ту;

- отримати обмех<ену впевнен|сть стосовно того, чи не привернули натпо| уваги, на основ|

виконаних процедур' суттев| питання' як| б змусу1ли ъ1ао вважати' що 1нформацтя, яка зазначена
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в п'2 нашого зв]ту та € пред\1етом на1пого завдання, не в1дпов|дас вимогам законодавчих танормативних акт|в, як| вистав-:]ятоться до подання та розкриття тако| |нформац||;' надати висновок стосовно оц|нки предмета завдання в письмовому 3в1т|, що м|стить
висновок з наданням обмеженот впевненост| та описус п1дстави для такого висновку.

(ритер|!, за допомогою яких оц!нено предп{ет перев1рки.
1' 3акон }кра|ни к|1ро ц|нн1 папери та фондовий ринок> в|д23.02.2006 р. }Ф 3480-1{ (з1

зм|нами);

2' |1оло:кення Ё([[{ФР про розкриття |нформац1| ем|тентами ц1нних папер|в ]\9 2826
0з.|2.20|з з| зм|нами та доповненнями лъ 854 в1д 04. 12.2018 р.

Б1дпов!дальн1сть управл!нського персоналу.
}правл|нський персонал [|рА? <[|[епет|вський цукровий комб|нат> несе в|дпов1дальн|сть

за п|дготовку та подання тако| |нформац|? в]дпов1дно до вимог 3акону !тсра|ни <[1ро ц1нн|папери та фондовий ринок>.

Б!дпов|дальн!сть аудитора.
Ёатшото в]дпов|дацьн]стто е надання виснов1{у щодо [{редмету завдання на основ1

результат|в, отриманих у процес| виконання завдання.

в1д

\4и витсонали на1пе завдання з надання впевнеътост|
\4|>тснародного стандарту завдань з надання впевненост| 3000
не с аудитами чи оглядами |сторинно| ф|нансово| 1нформац|}>.

в|дпов]дно з вимогами поло)кень
к3авдання з надання впевненост|, що

Ёашта ф|рма дотримусться вимог \41хснародного стандарту контролто якост1 1 та в1дпов|дно
в[{ровадила комплексну систему контролго якост{, вкл!оча}очи задок}ъ4ентовану пол|тику тапроцедури щодо дотримання етичних вимог, профес1йних стандарт|в | застосовних вимог
законодавчих та нормативних акт1в.

йи дотримались вимог незале)т{ност1 та |нтпих вимог' викладених у (одекс1 етики
профес1йних бу<галтер1в, затверд)кеному Радото з \41>кнародних стандарт|в етики для бр<галтер|в,який фунту€ться на фундамента-|1ьних принципах несност!, об'сктивност|. профес|йно|
компетентност] та нале>кно| ретельност!, конф|денц|йност| та профес|йно| повед|нки.

3аконодавн| та нормативн| акти, як| регул}о}оть подання та розкриття ]нформац||, яка епредметом на1{1ого завдання, окр|м двох критер1|в, яким вона повинна в]дпов|д ати,-аЁаме: пере'1к
|нформац|| та обов'язок ]: вклточення до в|дпов|дного 3в|ту, не м1стять ч1ткого перел|ку критер||в
оц]нки тако| |нформац||. 1ому, ми виконали процедури, як| в|др|знятоться за характером ] часомта е мен1шими за обоягом, пор|вняно з процедурами' необх|дними при виконанн1 завдання знадання обгрунтовано? впевненоот1. Р1вень вшевнеттост1, ''р"''""й у завданн1 з надання
обмеэкено| впевненост1, с знанно мен1пим пор1вняно з тим р1вйем, який було б отримано у раз|виконання завдання з надання обгрунтовано| впевненост|.

|нформаш!я, яка за3начена в пункт! 1 налпого 3в!ту.
}правл|нський персонал [овариства несе в|дпов1дальн]сть за таку |нформац1то. \4и

отримали та ознайомилися з |нформац|ето зазначено}о в пункт| 1 натпого 3в|ту, !ка м|"т''ься у3в1т| кер|вництва та не виявили будь-яких факт|в, як1 б необх|дно було вклточити до на1пого
3в|ту' Ёатпа д)''мка не по1пиртоеться на цто 1нформац1}о та ми не робимо висновок з будь_яким
р|внем впевненост1 щодо не|.

!нформац|я, яка зазначена в пункт| 2 на|пого 3в1ту та с предметом на|пого
}авдання.
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Фск|льки, законодавн{ та нормативн| акти, окр|м критер|?в: перел1к 1нформац|| таобов'язок ]т вклточення до в|дпов|дного 3в1ту, '" ,"-'',,ятоть критер1!в до !/ оц1нки, ми' з
/ урахуванням на1пого профес|йного суд}|(ення, роз1ширили перел1к критер1!в оц|нки тако|' ]нформац||, як| в1дпов{да}оть обставинам та матоть так| характеристики: доренн|сть, нейтральн1сть,

зрозрл|л1сть' Ё{атп] процедури, були виконан| з мето]о 
''р'*'*'.'" аудиторських доказ1в стосовно

вклточення !нформац||, яка зазначена в пункт| 2 натпого 3в|ту, до 3в|ту йер|вництва' зокрема, до3в|ту про корпоративне управл|ння та ]| в|дпов1дност1 встановленим нами критер1|в. \4и
вва}1{асмо. що отриман| нами докази да}оть п1дстави для висловлення натшо| думки.

Бисновок. Результати виконання процедур з метото висловлення думки щодо стану
корпоративного управл1ння д?|}оть п|дстави сформултовати суд}|(ення про в1дпов]дн|сть системи
корпоративного управл|ння в ||рА1 к1|[епет1вський шукровий комб|нат> вимогам 3акону
}кра|ни ''|1ро акц|онерн1 товариотва'' та €татуту. в ход1 викон ання аудиту нами не виявлен|
випадки нерозкриття або п1дозри недотримання вимог законодавчих та нормативних акт|в щодо
розкриття у 3в1т1 про корпоративне управл1ння |нформац|| стосовно ,нутр|,пнього контрол}о'
перел1ку ос1б, як| прямо або опосередковано с власниками значного пакета акц!й ем|тента,
|нформац1| про будь-як| обме>кення прав утаст| та голосування акц!онер|в (унасник1в) на
загальних зборах ем|тента, порядку призначен11ята зв{льнення пооадових ос1б ем1тента а тако)к
повновах(ення посадових ос1б ем]тента.

{иректор пАФ <<€в1тлана-аудит>
сертиф!ка'т'сер!| А м 001995, виданий27 травня 1994
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24.о4'2о !8 рок1 . рес сграш|йний номер !00066
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Б!домост! про умови договору на проведення аудиту
!ата та номер договору - 26.0з.2019 р., !\э 01 5
[{ер1од, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2018 р. - 31.12.2013 р.
{ата понатку аудиту - 26.03.2019 р.
!ата зак[ннення аудиту - 09.04.2019 р'
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