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(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ«БІФЕСТ»
за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
по результатам перевірки незалежною аудиторською фірмою ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
згідно з договором № 16-5/02/17 від «16» лютого 2017 р.
м. Київ

«12» квітня 2017 р.

АДРЕСАТ
Звіт незалежного аудитора призначається для Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та керівництва суб’єкта
господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА

Код за ЄДРПОУ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ»
37859390

Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Ливарська, буд. 7.

Перелік та дата видачі ліцензій на
здійснення страхової діяльності

Страхування від нещасних випадків АВ594347
(безстрокова)
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)) АВ594351(безстрокова)
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
АВ594350 (безстрокова)
Страхування від огневих ризиків та ризиків стихійних явищ АВ 594349 (безстрокова)
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)
АВ594348(безстрокова)

Дата державної реєстрації

23.08.2011р. за №10691020000027825

Основні види діяльності
згідно статутних документів

65.12 Інші види страхування, крім страхування
життя (основний);
65.20 Перестрахування;
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
70.22 Консультування з питань комерційної ді-

Повна назва
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яльності й керування
Середньоспискова чисельність
працівників

3

Дата внесення змін до Статуту

В 2016 році змін не відбувалось
Мейдстоун Ентерпрайзіс Лімітед, місцезнаходження: м. Беліз, республіка Беліз, вулиця
Мапп 1, реєстраційний номер 105,948 – частка
50%;

Перелік учасників станом на
31.12.2016 року

Спотлей Трейд Лтд, місцезнаходження: м. Беліз, республіка Беліз, вулиця Мапп 1, реєстраційний номер 105,214 – частка 45%;
Кухарська Ольга Георгіївна, ідентифікаційний
номер 2158807985, місцезнаходження: м. Київ
вул. Пилипа Орлика, буд. 22/2 кв. 26 – частка
5%

ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудитор здійснив перевірку річної фінансової звітності Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «БІФЕСТ», яка складає повний комплект фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та включає:






Баланс станом на 31.12.2016 р. (форма1);
Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016
року (форма 2);
Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (форма 3);
Звіт про власний капітал за 2016 рік (форма 4);
Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗВІТНІСТЬ

УПРАВЛІНСЬКОГО

ПЕРСОНАЛУ

ЗА

ФІНАНСОВУ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання
фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також застосованої облікової політики. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора,
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час огляду ми не
знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управ-
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лінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Аудитори провели аудит відповідно
до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Застосовуючи метод вибіркової перевірки та опитування перевірено показники наданої фінансової звітності, виявлені принципи статей балансу Товариства, проаналізована облікова політика Товариства. При цьому, при складанні цього висновку у
відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2014 р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності аудитора.
Аудитори вважають, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що
стосуються підготовки аудиторського висновку.
Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам
безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та
змісту фінансової звітності.
В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
1. Станом на 31 грудня 2016 року на балансі Товариства знаходиться довгострокова фінансова інвестиція у вигляді векселів ТОВ «Трейденергоінвест» в
розмірі 11 997 600 грн. Аудитори не мали змоги отримати достатні та належні
докази щодо балансової вартості інвестиції станом на 31.12.2016 року, оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації ТОВ «Трейденер-
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гоінвест». Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначеної суми.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом
на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
1. Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на можливий вплив на фінансову
звітність Товариства економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку
України та операційну діяльність Товариства. Висловлюючи нашу думку, ми
не брали до уваги це питання.
2. Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на лист пояснення де зазначається, що керівництвом Товариства були проаналізовані деякі критерії та
зроблений висновок, що економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що
характеризується гіперінфляцією, а саме: швидке сповільнення інфляції у
2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку із 22 до 14% річних. Як
наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами.
Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової
звітності є питанням судження, керівництво Товариства прийняло рішення не
проводити перерахунок фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 року.
3. Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що частина активів Товариства знаходиться в довгострокових активах та необхідно враховувати,
що на діяльність підприємств, в які зроблені інвестиції, впливає економічна
криза та політична нестабільність в Україні. Таким чином, неможливо передбачити з достатньою вірогідністю стабільну подальшу роботу цих підприємств. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
ДОТРИМАННЯ СТРАХОВИКОМ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
1. Товариство за даними річної фінансової звітності має можливість безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців. Але, виходячи з того, що на сьогоднішній день в Україні важке економічне становище
та значно низький рівень платоспроможності покупців – є вірогідність зменшення доходу та, відповідно, погіршення фінансового стану Товариства в цілому;
2. Прийнята керівництвом страховика облікова політика відповідає вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним
стандартам фінансової звітності;
3. Збільшення розміру Статутного капіталу не відбувалось;
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4. Вартість нетто-активів (чистих активів) станом на 31.12.2016 року дорівнює
13200 тис. грн. та перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства на 12 000 тис. грн. Розмір нетто-активів Товариства визначається у
відповідності до вимог статті 30 Закону України «Про страхування» шляхом
вирахування із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових.
5. Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом станом на 31.12.2016 р. виконується. За результатами проведених розрахунків станом на 31.12.2016 року:
-

фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) Компанії складає
13 200 тис. грн.,

-

нормативний запас платоспроможності – 5 414,50 тис. грн.,

величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним складає – 7785,50 тис. грн..
6. Показник перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності
(нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників повинні витримувати
страхові компанії, в яких є ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, є членами МТСБ і продають
поліси цивільної відповідальності власників транспортних засобів. У ТДВ «СК
«Біфест» відсутня ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
7. Товариство здійснює належне ведення обліку договорів страхування і вимог
(заяв) страхувальників щодо страхової виплати, що дозволяє страховику дотримуватися вимог щодо достатності формування резервів збитків;
8. Товариство веде облік достатності та адекватності сформованих страхових
резервів з порушенням чинного законодавства.
Станом на 31.12.2016 сформовані наступні технічні резерви:

Резерви незароблених премій
Резерв
заявлених,
але не виплачених
збитків
Всього:

Сума,
тис. грн.
33945
292

34237

Частка перестраховиків в резервах незароблених премій
Частка перестраховиків в резервах заявлених, але не виплачених збитків
Всього:

Сума, тис.
грн.
21421

21421

Активи Товариства не розподілені таким чином аби забезпечити вимоги щодо
нормативів диверсифікованості, встановлених Положенням про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви зі страхування життя, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг України № 396 від 23.02.2016 року. Так, для
представлення страхових резервів, що сформовані в обсязі 34237 тис. грн.
Товариство може використовувати з наявних активів лише на 21421 тис. грн.;
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9. Товариство належно та відповідно до чинного законодавства дотримується
нормативу достатності та диверсифікованості активів протягом звітного року
відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг. Норматив достатності
активів має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що
розраховується відповідно до законодавства.
тис. грн.
Прийнят
ні
активи
(грошові
кошти)

Дебіторська
заборговані
сть
за
продукцію,
товари, роботи,
послуги

Частка
перестр
аховиків

2517

11000

21421

Сума 1

Резерв

Зобов'яз
ання

Сума 2

Умова:
сума 1 >
суми 2

34938

34238

100

34338

виконано

10. Станом на 31.12.2016 року відсутня прострочена кредиторська та дебіторська
заборгованість, що дає достовірну можливість виконувати прийнятні страхові
зобов’язання.
11. На протязі звітного року у Товаристві відсутні операції з активами, що призвели до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату.
12. управління ризиками у Товаристві здійснюється на постійній основі з залученням всіх працівників Товариства;
13. Система внутрішнього контролю на підприємстві існує, але знаходиться в
постійному вдосконаленні.
ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 304/1 від 24 грудня 2014 року.
Аудитор дотримався вимог МСА № 700 «Формування думки та надання звіту щодо
фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема акціонери.
Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку
з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування
принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
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Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази»,
що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У
процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та
достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Розкриття інформації за видами активів
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 03.02.2004 р. № 39 з урахуванням Розпорядження Нацкомфінослуг від
22.11.2012 р. № 2316 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та
оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами».
Необоротні активи
У складі необоротних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016
року обліковуються нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції.
Нематеріальні активи Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 62 тис. грн.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2016р. дорівнює – 62 тис.
грн., а знос відповідно дорівнює – 0 тис. грн. Метод амортизації, обраний Товариством, – прямолінійний.
Станом на 31.12.2016 року довгострокові фінансові інвестиції дорівнюють 12598
тис. грн. А саме: Товариство обліковує у складі довгострокових фінансових інвестицій векселі ТОВ «Трейденергоінвест» у розмірі 11 997 600 тис. грн. та акції ПАТ
«Авангард» у розмірі 600 тис. грн.
Оборотні активи
У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року обліковуються: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, грошові
кошти та їх еквіваленти в національній валюті, частка перестраховка у страхових
резервах.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року
складає – 11 000 тис. грн.
Обсяг дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до МСБО, яка рахується
на балансі, підтверджується первинними документами. Данні аналітичного обліку
відповідають даним синтетичного обліку.
Облік операцій в готівковій формі здійснюється з дотриманням вимог Положення
“Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 року за № 637, із змінами та доповненнями.
Банківські операції у Товаристві здійснюються у відповідності з Інструкцією “Про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою
НБУ від 21.01.2004 року за № 22, з урахуванням доповнень та змін.
Облік операцій по банківським рахункам ведеться на рахунку 31 “Поточні рахунки в
банках". Проведені операції підтверджені виписками банку та додатками до них.
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Станом на 31.12.2016 року залишок грошових коштів на рахунках в банках становить 2 517 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року частка перестраховка у страхових резервах 21 421 тис.
грн.
На думку аудитора, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають
інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2016 року, відповідно до
Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
Розкриття інформації про забезпечення
У розділі ІІ «Довгострокові зобов'язання і забезпечення» пасиву балансу обліковуються довгострокові зобов’язання та страхові резерви на загальну суму станом на
31.12.2016 року – 34 238 тис. грн.
Страхові резерви – 34 237 тис. грн., у тому числі резерв збитків або резерв належних виплат – 292 тис. грн., резерв незароблених премій 33 945 тис. грн. Розкриття
інформації про забезпечення відповідає вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи».
Розкриття інформації про зобов’язання
В розділі IІІ «Поточні зобов'язання і забезпечення» пасиву балансу відображені поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, інші поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом за даними балансу станом на
31.12.2016 року складають 99 тис. грн.
Інші поточні зобов’язання за даними балансу станом на 31.12.2016 року складають
1 тис. грн.
Дані синтетичного обліку зобов’язань Товариства відповідають даним звітності Товариства. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та
зборів не проводилась.
Визнання та оцінка зобов'язань у Товаристві в цілому відповідає вимогам МСБО. На
думку аудитора, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію
про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016 року, відповідно до Міжнародних
Стандартів Фінансової Звітності.
Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року становить 13 262 тис. грн., в
тому числі:


статутний капітал – 12 000 тис. грн.;



додатковий капітал — 1 тис. грн.;



резервний капітал — 91 тис. грн.;



нерозподілений прибуток – 1 170 тис. грн.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Аналітичний облік статутного капіталу відображається на балансовому рахунку 40
«Статутний капітал» своєчасно та достовірно.
Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду,
співставні з регістрами обліку, балансом, звітом про фінансові результати. Станом
на 31.12.2016 року статутний капітал Товариства сформовано повністю.
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Для забезпечення діяльності Товариства, був створений Статутний капітал у розмірі
12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
Частки учасників у Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:
№
Учасник
з/п

1.

2.
3.

Частка

Частка

в СК, %

в СК, грн.

Мейдстоун Ентерпрайзіс Лімітед, місцезнаходження: м. Беліз, республіка Беліз, вулиця 50
Мапп 1, реєстраційний номер 105,948
Спотлей Трейд Лтд, місцезнаходження: м.
Беліз, республіка Беліз, вулиця Мапп 1, ре- 45
єстраційний номер 105,214

6 000 000,00

5 400 000,00

Кухарська Ольга Георгіївна, ідентифікаційний 5
номер 2158807985, місцезнаходження: м. Київ вул. Пилипа Орлика, буд. 22/2 кв. 26

600 000,00

РАЗОМ:

12 000 000,00

100%

Станом на 31.12.2016р. статутний капітал сформований та сплачений повністю у
розмірі 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок.
На думку аудитора, порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам
діючого законодавства України.
На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2016
року, відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
Резервний капітал станом на кінець звітного періоду склав 91 тис. грн., формування
резервного капіталу у 2016 році не здійснювалось. Резервний капітал сформований
Товариством у попередніх періодах, відповідно до Статуту, за рахунок розподілу
прибутку попередніх періодів.
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК
Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2016 року становить 1 170
тис. грн. Збитки 2016 року в розмірі 86 тис. грн. виникли в зв’язку із збільшенням розміру страхових платежів та формуванням резерву незароблених премій в розмірі
34238 тис. грн, що відповідно вплинуло на фінансовий результат компанії.
Аналіз показників фінансової звітності
На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового стану Товариства. Дані представлені в таблиці:
Нормативне
Нормативне

Значення показника
Назва показника

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення
значення
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1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,46

25,17

+24,71

> 0,
збільшення

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

1,91

349,4

+347,49

>1

0,69

0,29

-0,40

> 0,5

0,45

2,59

+2,14

>0

2,20

0,39

-16,3

< 1 зменшення

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
4. Коефіцієнт покриття зобов’язань
власним капіталом
5. Коефіцієнт фінансування

Інтерпретація отриманих показників:
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов`язань може бути сплачена терміново, тобто за рахунок самої ліквідної
частини оборотних активів. Товариство станом на 31.12.2016 року може погасити свої короткострокові зобов’язання.
 Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів
Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. На кінець звітного періоду Товариство може повністю погасити
свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів.
 Коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній
сумі засобів, авансованих в його діяльність. Значення цього коефіцієнта на
кінець періоду, що перевіряється, менше нормативного значення, що свідчить про досить низку питому вагу власного капіталу Товариства.
 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом показує, яка частина
власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності
підприємства. Його значення відповідає нормативному значенню.
Висновок: Фінансовий аналіз показав, що на кінець звітного періоду фінансовий
стан Товариства майже відповідає встановленим нормам. Згідно зі значеннями коефіцієнтів на 31.12.2016 року, тільки коефіцієнт фінансової незалежності не відповідає встановленим нормативним значенням. Враховуючи зазначене, можна зробити
висновок про те, що Товариство має достатньо ресурсів, необхідних для здійснення
основної діяльності, однак треба звернути увагу на низький рівень власного капіталу у загальній сумі засобів, авансованих в діяльність Товариства.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЕНТАМС АУДИТ»

Кодза ЄДРПОУ

40182892

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
Дані Свідоцтва про включення до
фірм та аудиторів № 4656, видане згідно з
Реєстру аудиторських фірм та
Рішенням Аудиторської Палати України від
аудиторів, виданого АПУ
24.12.2015 року № 319/2, чинне до 24.12.2020 року
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Свідоцтво про внесення до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ

Інформація про
проводили аудит

аудиторів,

Місцезнаходження

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0164 від 21.07.2016 року, строк дії
до 24.12.2020 року.
Деревицький І.В., сертифікат «А» № 004962 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України
що №315/2 від 24.09.2015року
Слугіна С.А., сертифікат «А» № 001885 виданий
згідно рішення Аудиторської Палати України
№281/2 від 31.10.2013 року
04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Фактичне місце розташування

04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Телефони

(044) 492-25-43

Електронна адреса

bentams.co.ua

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ
Дата та номер договору

Договір №16-5/02/17від 16.02.2017 року

Період, яким охоплено проведення аудиту

З 01.01.2016 по 31.12.2016 року

Дата початку та дата закінчення аудиту

Початок – 16.02.2017 року
Закінчення – 12.04.2017 року

м.Київ

12.04.2017 року

ПІДПИС
Аудитор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

Деревицький І.В.

Сертифікат «А» № 004962 чинний до
30.11.2020 року згідно рішення Аудиторської
Палати України №315/2 від 24.09.2015 року

Директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»

Слугіна С.А.

Сертифікат «А» № 001885 чинний до
27.12.2018 року згідно рішення Аудиторської
Палати України №281/2 від 31.10.2013 року
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