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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм №4463 від 29 вересня 2011 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів №
П0000075 від 02.04.2013 термін дії до 29.09.2016 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ №0090 від 16.01.2014 чинне до 25.09.2016 р.;

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства
Страхова компанія «Інтер-Поліс» станом на 31 грудня 2015 року
Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства Страхова
компанія «Інтер-Поліс» (код ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, 69, дата
державної реєстрації 21 червня 1993 року, внесення останніх змін в установчі документи 05.06.2014 р., що
складається з Балансу станом на 31.12.2015 року та відповідних звітів про сукупні доходи, змін у капіталі та
рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, а також розкриття основних принципів облікової
політики та іншої пояснювальної інформації (далі -«фінансова звітність»). Скорочена назва: ПрАТ СК
«Інтер-Поліс».Вид діяльності: 65.12 «інші види страхування, крім страхування життя».
Керівництво несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності та її достовірне
представлення у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Аудит проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти
зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої
впевненості в тому, що перевірена звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку
шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у звітності, що перевіряється.
Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих
облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання звітності, яка
перевіряється. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для
висловлення думки.
До модифікації думки аудиторів призвело наступне:
 В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту можливий вплив питань, що залишились поза аудиторською
вибіркою може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність Товариства в
цілому.
 Є ймовірність зменшення на 4 000 тис.грн. ринкової вартості акцій вітчизняних підприємств, які не
перебувають у лістингу та є заблокованими НКЦПФР, включених до складу необоротних активів
Товариства на 31.12.2015. Величина зміни загальних нетто-активів внаслідок впливу стресової події
становить 30%.
 Товариство здійснило переоцінку за справедливою вартістю пакету акцій, придбаного на ринку за
номінальною вартістю, відобразивши її як збільшення додаткового капіталу на суму 8995 тис.грн. Це
не відповідає МСФЗ 9 (п.5.1-5.7), згідно якого переоцінка фінансових інструментів до справедливої
вартості повинна бути відображена в складі прибутків звітного періоду (доходів від переоцінки
активів за справедливою вартістю).
Висловлення думки (умовно-позитивна)
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення
умовно-позитивної думки» фінансова звітність ПрАТ СК «Інтер-Поліс» відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2015 року, а також фінансові результати її
діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року згідно з Міжнародними
стандартами фінансової звітності.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015 р., визначених за Методичними
рекомендаціями №485 від 17.11.2004 р. складає 36285 тис. грн., статутний капітал 7 300 тис. грн., різниця
між розрахунковою вартістю чистих активів товариства і статутним капіталом позитивна. Вимоги до
вартості чистих активів акціонерного товариства відповідно до статті 155 Цивільного кодексу України та
Ліцензійних умов страховика Товариством дотримано.
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