


Цей Звіт незалежного аудитора адресується:   

➢ Акціонерам та Керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія 

«ІНТЕР-ПЛЮС»; 

➢ Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

➢ Національному Банку України; 

➢ Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства «Страхова Компанія «ІНТЕР-ПЛЮС». 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка з застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова 

Компанія «ІНТЕР-ПЛЮС» (надалі – «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», Товариство), що складається зі 

Звіту про фінансовий стан (балансу) на 31 грудня 2020 року, Звіту про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі 

(звіту про власний капітал) та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 

зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, 

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 

№ 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки з застереженням 

 

Як зазначено в Примітці 6 на звітну дату Товариством обліковуються основні засоби та 

нематеріальні активи загальною балансовою вартістю 24 531 тис. грн Після первісного 

визнання земельні ділянки відображаються Товариством за переоціненою вартістю, що 

являє собою справедливу вартість на дату переоцінки, що виконувалась незалежним 

оцінювачем. Ми вважаємо, що в умовах пандемії, поточного стану економіки в України, 

ринкова вартість земельних ділянок знаходиться під впливом волатильності. В зв’язку з 

цим, на нашу думку, вартість цих активів відповідно до вимог МСФЗ на підставі 

вибіркового тестування та отриманих аудиторських доказів має бути зменшена на 3 090 тис. 

грн. Через властиві обмеження аудиту у нас не було можливості визначити потенційну 

необхідність коригувань статей основних засобів більше, ніж суми, визначені нами.  

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 

Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні 

стандарти незалежності) 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 з застереженням. 
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