АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річних звітних даних
страховика

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«БІФЕСТ»
код за ЄДРПОУ 37859390
станом на 31.12.2016 року

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
2017 р.
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(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.

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 діяльності й керування

Середньоспискова чисельність
працівників
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Дата внесення змін до Статуту

В 2016 році змін не відбувалось

Повна назва

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
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номер 2158807985, місцезнаходження: м. Київ
вул. Пилипа Орлика, буд. 22/2 кв. 26 – частка
5%

ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудитор здійснив перевірку відповідності річних звітних даних Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «БІФЕСТ», складених відповідно до
вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого
2004 року № 39, які складаються:
Загальні відомості про страховика
Реквізити
Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика
Пояснювальна записка до звітних даних страховика за 2016 рік
Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя
Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя
Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
Розділ 4.1 Показники діяльності з державного обов’язкового страхування
Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика
Розділ 7. Пояснення що до припинення договорів страхування
Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика
Декларація – розділ 1
Декларація – розділ 2
Звіт по філіям
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання
річних звітних даних, складених відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо річних звітних даних страховика на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Аудитори провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
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отримання достатньої впевненості, що річні звітні дані страховика не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень річних звітних даних страховика внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб’єктом господарювання річних звітних даних страховика, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
Думка аудитора щодо річних звітних даних страховика складена відповідно до МСА
805 «Особливі міркування – аудити окремих фінансових звітів та певних елементів,
рахунків або статей фінансового звіту», що стосуються підготовки аудиторського
висновку.
На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних Товариства відображає справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію, згідно
вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року № 39 та інших нормативних документів.
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
Свідоцтво про внесення до реєстру Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які
аудиторів, які можуть проводити ау- можуть проводити аудиторські перевірки фінансодиторські перевірки фінансових вих установ № 0164 від 21.07.2016 року, строк дії
установ
до 24.12.2020 року.
Деревицький І.В., сертифікат «А» № 004962 виданий згідно рішення Аудиторської Палати України
Інформація про аудиторів, що №315/2 від 24.09.2015року
проводили аудит
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
Місцезнаходження
Фактичне місце розташування

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

Телефони

(044) 492-25-43

Електронна адреса

bentams.co.ua
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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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