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Згідно з вашими інструкціями від 17 січня 2021 року та в рамках вашого аудиту 

консолідованої фінансової звітності Групи Євроінс Іншуранс ми провели аудит фінансової 

інформації спеціального призначення, що надається, Приватного акціонерного товариства 

“Європейське туристичне страхування”,  за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову інформацію спеціального призначення 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

інформації спеціального призначення, складеною відповідно до інструкцій керівництва Групи 

Євроінс Іншуранс та облікових політик, наведених в посібнику з ведення обліку Групи 

Євроінс Іншуранс, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової інформації 

спеціального призначення, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. 

Ця фінансова інформація спеціального призначення була підготовлена виключно з метою 

звітування Групі Євроінс Іншуранс в рамкаї підготовки нею консолідованою фінансової 

звітності. 

 

Відповідальність аудитора  

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової інформації 

спеціального призначення на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненості, що фінансова інформація спеціального призначення не містить суттєвих 

викривлень. Згідно ваших інструкцій ми планували та проводили наші аудиторські 

процедури, використовуючи рівень суттєвості, ща наведений у ваших інструкціях і який 

відрізняється від рівня суттєвості, який ми б використовували, якщо б висловлювали думку 

стосовно фінансової інформації компоненту відокремлено. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум і розкриттів інформації у фінансовій інформації спеціального призначення. 

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової інформації спеціального призначення внаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 

що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

інформації спеціального призначення, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього  

контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 

облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 

загального подання фінансової інформації спеціального призначення. 
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Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. Висновки, що були нами зроблені при висловленні думки, базувались на рівні 

суттєвості компоненту, який був наведений вами в інструкціях з аудиту групи в контексті 

аудиту її консолідованої фінансової звітності. 

 
Думка 

На нашу думку, фінансова інформація спеціального призначення, що надається, Приватного 

акціонерного товариства “Європейське туристичне страхування”,  за рік, що закінчився 31 

грудня 2020 року, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до інструкцій 

керівництва Групи Євроінс Іншуранс та облікових політик, наведених в посібнику з ведення 

обліку Групи Євроінс Іншуранс. 

 

 
Обмеження у використанні 

Ця фінансова інформація спеціального призначення була підготовлена для цілей звітування 

Групі Євроінс Іншуранс в контексті скадання нею консолідованої фінансової звітності. 

Внаслідок цього, дана фінансова інформація спеціального призначення не є повним 

комплектом фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Європейське 

туристичне страхування” згідно Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності  та не має за 

мету відображати достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного 

акціонерного товариства “Європейське туристичне страхування”, станом на 31 грудня 2020 

року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 

дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Одже ця фінансова 

інформація спеціального призначення може бути не доречною для інших цілей. 

 

Цей звіт  призначається виключно для вашої інформації та використання під час аудиту 

консолідіваної фінансової звітності Групи Євроінс Іншуранс за рік, що закінчився 31 грудня 

2020 року, та не може використовуватись з іншою метою. 

 

 

9 березня 2021 року 
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