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Суттсва невизначенiсть, що стосусться безперервностi дiяльностi 

Ми звертаЕ:мо увагу на Примiтку 7 у Фiнансовiй звiтностi, в якiй розкриваЕ:ться 

вплив воЕ:нного стану в зв 'язку iз збройною агресiЕ:ю Росiйськоi' Федерацii' на 

господарську дiяльнiсть ТДВ «Інтерхім». Виходячи з викладеного в Примiтцi 7, 

Компанiя не вбачаЕ: суттЕ:воi· невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 6 

Оскiльки остаточний вплив воЕ:нного стану на дiяльнiсть Компанii' передбачити 

важко, а обставини вiйни знаходяться поза межами контролю управшнського 

персоналу, ми вважаЕ:мо, що невизначенiсть щодо здатностi Компанii' продовжувати 

дiяльнiсть на безперервнiй основi Е: суттЕ:вою. Нашу думку не було модифiковано з 

цього питания. 

Ключовi питания аудиту 

Ключовi питания аудиту - це питания, якi, на наше професiйне су дження, бу ли 

значущими шд час нашого аудиту фiнансовоi' звiтностi за 2021 рiк. Додатково до 

питань, описаних у роздiлi «СуттЕ:ва невизначенiсть, що стосуЕ:ться безперервностi 
. . . . 

д1яльностш ми визначили, що питания, наведею даш, Е: ключовими питаннями аудиту, 

iнформацiю про якi слiд повiдомити в нашому звiтi. Цi питания розглядалися в 

контекстi наш ого аудиту фiнансовоi' звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо 

неi', при цьому ми не висловлюЕ:мо окремоi' думки щодо цих питань (Таблиця 1 ). 

Ми виконали обов'язки, що описанi у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансовоi' звiтностi» нашого звiту, у тому числi, щодо цих питань. Вiдповiдно 

наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку 

ризикiв суттЕ:вого викривлення фiнансовоi· звiтностi. Результати наших аудиторських 

процедур, в тому числi процедур, що були виконаннi пiд час розгляду зазначених нижче 

питань, служать основою для висловлення нашоi' ау диторськоi' думки щодо фiнансовоi' 
. . 

ЗВПНОСТl, ЩО додаЕ:ТЬСЯ. 

Ключовi питания аудиту 

Визнання та оцiнка запасiв (рядок 

1100) 

Ми визначили це питания як 

ключове, в зв'язку з тим, що запаси 

складають значну питому вагу в 

активах ТДВ «Iнтерхiм» (15,4%). 

Iнформацiя про запаси подана у 

примiтцi 6.4. 

Таблиця 1 

Як вiдповiдне ключове питания було 

розг лянуто в ходi наш ого аудиту 

Ми провели досшдження документацii", 
. . . . 

що шдтверджуЕ: наявюсть та варпсть запасш, в 

тому числi - умови договорiв на придбання 

сировини 1 основних матер1алш для 

виробництва продукцii', дотримання облiковоi' 

полiтики щодо i'x списания. 

Ми 
. . 

спостер1гали за швентаризащЕ:ю 

запасiв на 31 гру дня 2021 року для отримання 

3 

age 
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