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Ми провели аудит фiнансовот звiтностi КП <КиТвський метрополiтен> (далi- Пiдприемство), щоскладаеться зlзвiту про фiнансовий стан на 31 грудня2О22 року, звiту про сукупний дохiд,'звiту про
рух грошових коштiв, та звiту про змiни в капiталi за pik, що закiнчився зазначеною датою, та
примiток до фiнансовот звiтностi, включаюч и стислий виклад значущих облiкових полiтик.

на нашу думку, фlнансова звiтнiсть, що додаоться, вiдображао достовiрно, в ycix сутгових аспектах
фiнансовий стан Пiдприомства на 31 грудня2О22 року та його фiнансовi результати i грошовi
потоки за piK, що закiнчився 3азначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних ётандартiв фiнансовоiзвiтностi ((МСФ3>) та вiдповiдао вимогам законодавства з питань li складання.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (кМСА>), Нашу вiдповiдальнiсть
згiднО з цимИ стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсiь'аудитора за iуди, фiнансовотзвiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Мiжнародним
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) (далi -
Кодекс)та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi вiдпоЬЙно дозакону Укратни кпро аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську дiяльнiсть), а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу.

ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання
ix як основи для нашоI думки.

Суттева невизначенiсть, tцо стосуеться безперервностi дiяльностi
ми звертаемо увагу на Примiтку 2 <умови в яких працюо Пiдприемство> у фiнансовiй звiтностi, в
якiй розкриваоться, що з 24 лютого 2о22 року на дiяльнiсть Пiдприемства та його контрагентiв
суттево впливае триваюче повномасштабне вlйськове вторгнення в ykpal'Hy з боку Росiйськоl
Федерацii та що подальщий розвиток подiй, термiни припинення цих подiй та Тх нЬслiдки е
невизначеними.

Як зазначено в Примiтцi 2, цi подii або умови разом вказують на те, що icHye суттева
невизначенiсть, що може поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Пiдприемствi продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було
модифiковано.

Ключовj питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
3начущими пiд час нашого аудиту фiнансовоI звiтностi за поточний перiод. l_{i питання
розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовот звiтностi в цiлому та при формуваннiдумки
щодо Hel, при цьому ми не висловлюемо oкpeМoi думки щодо цих питань.

!одатково до питання, описаного в роздiлi <Суттова невизначенiсть що стосуоться безперервностi
дiяльностi>, ми визначили, що описане нижче питання е ключовим питанням аудиту, яке слiд
вiдобразити в нашому звiтi.
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Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було

розглянуто пiд час наtлого аудиту

оцiнка забезпечень майбуmнiх вuплаm працiвнuкам за пенсiйнuмч зобов'язаннямal mа
вuплаm, переdбаченuх t?олекmчвнItм 0оеовором

Ми зосередились на питаннi формування
забезпечень майбутнiх виплат працiвникам за
пенсiйними зобов'язаннями та виплат,
передбачених колективним договором, у
зв'язку з суттевiстю балансовоТ BapTocTi цих
забезпечень - 626 961 тис. грн, в фiнансовiй
звiтностi, якi представленi в балансi як
довгостроковими забезпеченнями (рядок 1 520)
в cyMi 496 060 тис. грн., так i поточними
забезпеченнями (рядок 1660) в cyMi 130 901
тис. грн., та суттовiстю судження
управл iнського персоналу стосовно
припущень, що використовуються для оцiнки
цих забезпечень.

Оцiнка цих забезпечень е суттевим судженням
управлiнського персоналу та залежить вiд
численних акгуарних припущень, зокрема
таких як облiкова ставка, розмiри майбутнiх
пiдвищень пенсiй та заробiтноI плати,
плиннiсть кадрiв та iншi. Внаслiдок цього така
оцiнка була важливою для нашого аудиту i

вимагала вiд нас значноi уваги пiд час
виконання аудиту,

lнформацiя, в тому числi сутгевl припущення у
облiкових оцiнках щодо цих забезпечення
наведена в Примiтцi 26 <!овгостроковi
забезпеченняD, а облiкова полiтика
управлiнського персоналу щодо оцiнок при
формуваннi цих забезпечень розкрита у
примiтцi 3 <OcHoBHi принципи облiковоi'
полiтики>.

Ми виконали оцiнку положень облiковоi
полiтики Пiдприемства щодо методiв
формування забезпечень майбутнiх виплат
працiвникам за пенсiйними зобов'язаннями та
виплат, передбачених колективним договором.

Ми виконали аудиторськi процедури,
спрямованi на пiдтвердження того, що
використанi моделi розраховують цi
забезпечення у повному обсязi та з великим
ступенем точностi.

Ми вибiрково протестували надiйнiсть джерел
та повноту iнформацiТ, використаноТ для оцiнки
цих забезпечень.

Ми критично розглянули arсгyapHi припущення,
що були використанi для основи розрахункiв
цих забезпечень, перевiрили математичну
точнiсть розрахункiв, оцiн или достатн icTb
розкриття вiдповiдноТ iнформацiТ.

lнша iнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора lцодо неТ

Управлiнський персонал Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша
iнформацiя складаоться з iнформацiт, що мiститься у 3BiTi про управлiння за 2о22рiк, складеному
ним 3а 3аконом Укратни кпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaiHi>, але не о
фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неТ.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не пощирюеться на iншу iнформацiю в ]BiTi про
управлiння та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацii.
у зв'язку з нашим аудитом фrнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею, що за3начена у 3BiTi про управлiння, та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве
викривлення, або чи цей 3BiT не вiдповiдае вимогам законодавства.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацii у 3BiTi про управлiння,
отриманоТ до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеТ iншоТ
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iНфОРмацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факг. Ми не виявили таких факгiв, якi б необхiдно
було включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприемства та flепартаменту транспортноТ
iнфраструкryри виконавF{ого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державнот
адмiнiстрацii) за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовот
Звiтностi вiдповiдно до МСФ3 та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
ПеРСОНал вИзначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не
мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
Здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
ПРО безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, коли
Управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому.

flепартамент транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськот MicbKoi ради (Китвськот
MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтуван ня Пiдприомства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансово[ звiтностi
нашими цiлями е отримання обiрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить
НаШУ ДУМКУ. Об/рУнтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
ПРОВеДеНИЙ вiдповiдно до МСА, зав)lци виявить суттеве викривлення, коли воно icHye.
викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться , вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiет фiнансовот звiтностi.

ВиконУючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуомо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовот звiтностi внаслiдок
ШаХРаЙСтва чИ помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськl процедури у вiдповiдь на цi
ризики, та отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання Тх як основи для нашот думки. Ризик невиявлення суттового викривлення
ВНаСЛiдОк шахраЙства о вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, HeBipHi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. ОТРИМУОМО РозУмiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аУдИторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефекгивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюеМо прийнятнiсть застосованиХ облiкових полiтик та обt'рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;

. ДОХОдимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
ПРИПУЩеНня про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи icHye суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Пiдприемства продовжувати свою дlяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такот сутговот невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в
НашомУ звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi або, якщо
TaKi розкритгя iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
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l'Рунтуеться на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM,
майбутнi подiТ або умови можуть примусити Пiдприемство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

. Оцiнюемо загальне,подання, cTpylfiypy та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
iнформацiТ, а також те, чи показуо фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що лежать в ocHoBi
iТ складання, так, щоб досяпи достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо flепартаменту транспортноi iнфраструlсгури виконавчого органу Китвськоi MicbKoT
ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та сутговi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi
сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо flепартаменту транспортноi iнфраструlсгури виконавчого органу Китвськоi
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbкoT державноТ адмiнiстрацiТ) твердження, Iло ми виконали доречнi етичнi
ВИмОги щодо незалежностi, та повiдомляемо ix про Bci стосунки та iншi питання, якi могли б
ОбlРУНтОвано вважатись такими, lцо впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно,
щодо вiдповiдних застережних заходiв.

3 перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась !епартаменту транспортнот
iнфраструtоури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (Киi'вськоI MicbKoT державноi
адмiнiстрацiТ), ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовот звiтностi
ПОТОЧНОгО перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему
звiтi аудитора oKpiM випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
РОЗКРИТТЯ ТакОго питання, або коли за вкраЙ виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання
Не СЛiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть
очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

звIт щодо вимог lнших зАконодАвчих тА нормАтивних AKTIB

flОdаmкова iнформацiя вidповidно 0о 3акону Украiнч <<Про ауdum фiнансовоi звimносmi mа
ауd u m орс ьку 0i ял ь н i с m ь>

Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Пiдприемстваза2О21
- 2022 роки за результатами вiдкритого конкурсу, вiдповiдно до протоколу тендерного KoMiTeTy вiд
21 вересня 2021 року N9 1641. 3агальна тривалiсть виконання наших завдань з аудиту
Пiдприемства становить 2 роки, включно зi звiтним роком,

Пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi, за результатами якого складено цей 3BiT незалежного
аУдитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттового викривлення iнформацii у фiнансовiй
звiтностi, що перевiрялася, у тому числi внаслiдок шахрайства.

Найбiльш значущi ризики, якi потребували нашоТ уваги, але не призвели до модифiкацiт нашоi
ДУМкИ, наведенi в роздiлах <Ключовi питання аудиту) та <Сутгева невизначенiсть, що стосуеться
безперервностi дiяльностi >.

Ми розробили та виконали процедури оцiнки ризикlв для отримання аудиторських доказiв, якi
Забезпечили належну основу для iдентифiкацiТ та оцiнки ризикiв суттевих викривлень, чи то
внаслiдок шахрайства, чи помилки, на piBHi фtнансовоТ звiтностi Пiдприемства та тверджень в нiй;
Та РОЗробили подальщi аудиторськi процедури, якi забезпечили можливiсть виявляти порушення,
ВКЛЮЧаЮЧИ шахраЙство, та отримання нами обr'рунтованоТ впевненостi для висловлення думки
щодо фiнансовоТ звiтностi в цiлому.

Згiдно з ре3ультатами нашого аудиту, ми не виявили суттевих порушень, в тому числi пов'язаних з
РиЗИкоМ шахрайства, якi б потребували внесення виправлень у фiнансову звiтнiсть.

Наша думка, наведена у цьому звiтi, узгоджуоться з додатковим звiтом для !епартаменту
траНспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Китвськот MicbKoT
державноТ адмiнiстрацlТ), оскiльки Аудиторський KoMiTeT Пiдприемства не створений.
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Ми не надавали Пiдприемству неаудиторськi послуги, визначенi статтею б 3акону Украiни "Про
аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

Аудиторська фiрма ТОВ (ПКФ YKPAiHA) та партнер завдання з аудиту (ключовий партнер з
аудиту) фiнансовоТ звiтностi Пiдприомства станом на 31 грудня2022 року е незалежними по
вiдношенню до Пiдприемства.

Ми та iншi члени мережi РКF lnternational, а також контрольованi нашоi фiрмою суб'окги
господарювання не надавали Пiдприемству iншi нiж обов'язковий аудит послуги, iнформацiя про якi
не розкрита у 3BiTi керiвництва (3BiTi про управлiння) таlабо у фiнансовiй звiтностi.

Метою нашого аудиту е пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансовот
звiтностi Пiдприемству. Це досягаоться через висловлення нами думки про те, чи складена
фiнансова звiтнiсть у Bcix суттевих аспектах вiдповiдно до МСФ3. Наш аудит проведено згiдно з
МСА та вiдповiдними етичними вимогами i BiH надае нам можливiсть формулювати таку думку.
Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на ocHoBi яких
сформованi нашi висновки та на яких /рунтуеться наша думка, е швидше переконливими, нiж
остаточними, а отже аудит не надае абсолютноi гарантiТ, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
викривлень, i наш аудит не гарантуе майбутню життездатнiсть Пiдприемства, ефепивнiсть чи
результативнiсть ведення справ Пiдприомства управлiнським персоналом.

OcHoBHiBiOoMocmi про суб'екmа ауOumорськоi 0iяльносmi, що провiв ayOum

а) повне найменування юридичноi особи вiдповiдно до установчих документiв:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ "ПКФ УКРАIНА" (lдентифiкацiйний код
юридичноТ особи 34619277);

б) номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою УкраТни (далi - АПУ):

аудиторська фiрма внесена до Роздiлу "Суб'еtси аудиторськоi дiяльностi, якi мають право
пРОводити обов'язкови й аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec"
реOстру аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi. Номер реестрацiТ у PeecTpi 3886.

в) мiсцезнаходження юридичноТ особи та iT факгичне мiсце розташування:

01030, м. КиТв, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 52 ЛlТ.Б, 4 ПОВЕРХ.

г) вебсторiнка/вебсайт суб'епа аудиторськоТ дiяльностi https://pkf.kiev.ua

Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого е цей звiт
незалежного аудитора, е Тетяна Пашина.

Партнер з завдання з аудиту
ТоВ (пкФ УкРАТНА)
(Номер реосmрацii у Реасmрi ayOumopiB
mа су6' екm iB ayOumopcbKoi' diяпьносmi 1 00 1 55)

MicTo Киiв, YKpaiHa
24 лютого 2023 року

тетяна Пашина


