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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Страхова компанія «АРСЕНАЛ ЛАЙФ»
за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
по результатам перевірки незалежною аудиторською фірмою ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ»
згідно з договором № 16-3/02/17 від «16» лютого 2017 р.
м. Київ

«10» 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
Повна назва

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «АРСЕНАЛ ЛАЙФ»

Код за ЄДРПОУ

39180855

Місцезнаходження

Україна, 03141, м. Київ, вул. Соломянська, б. 33.

Перелік та дата видачі ліцензій на
здійснення страхової діяльності
Дата державної реєстрації
Основні види діяльності
згідно статутних документів
Середньоспискова чисельність
працівників
Дата внесення змін до Статуту

Перелік учасників станом на
31.12.2016 року

Страхування на право здійснення страхової
діяльності зі страхування життя
Ліцензія серії АЕ №293797, безстрокова
15 квітня 2014 року;
Номер запису про державну реєстрацію - 1 073 102
0000 026328;
65.11 – Страхування життя;
65.20 – Перестрахування;
22
В 2016 році змін не відбувалось
Абрасімов Андрій Васильович, і.п.н. 2611110694,
частка в статутному капіталі – 2,8%;
Чорний Олександр Іванович, і.п.н. 2176112676, частка в статутному капіталі – 2,8 %;
ТОВ «Авісто Голд», код ЄДРПОУ 39175232, частка
в статутному капіталі – 94,4%.

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

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 управлінський 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 містять 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.

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ». Київ, вул. Татарська 7, оф. 89.(044) 492-25-43. E-mail: bentams.audit@gmail.com

3

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. На балансі (звіті про фінансовий стан підприємства) в статті активу «Поточні
фінансові інвестиції» відображені фінансові активи у розмірі 133,3 тис. грн.,
обіг яких зупинений на будь яких фондових біржах, внаслідок чого неможливо
визначити справедливу вартість цих фінансових активів, що в подальшому
може привести до їх повного знецінення.
А саме:
ПАТ "Земтрансугіддя" Код 36264717 відповідно до рішення НКЦПФР № 823
від 28.07.2016 р. була втретє зупинена торгівля акціями на будь якій фондовій біржі на термін до 28.08.2017р. На загальну суму 66,8 тис. грн.
ПАТ "УМР Агробуду" Код 01353054 відповідно до рішення НКЦПФР № 821
від 28.07.2016 р. був зупинений обіг цінними паперами емітента будь якій
фондовій біржі на термін до 28.08.2017р. На загальну суму 66,50 тис. грн.
Вплив зазначених відхилень на фінансову звітність не є суттєвим.
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
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2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку з 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 значна 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;
4) Вартість нетто-активів (чистих активів) станом на 31.12.2016 року дорівнює
233945 тис. грн. та перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу
Товариства на 33945 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) Товариства складає 233945 тис. грн.
• нормативний запас платоспроможності – 1798,5 тис. грн.
• величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним складає – 232146,5 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. ТДВ «СК
«Арсенал Лайф» займається виключно страхуванням життя;
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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 належно та відповідно до чинного законодавства веде облік достатності та адекватності сформованих страхових резервів. Станом на
31.12.2016 року у Товаристві сформовані технічні резерви у розмірі 35969,60
тис. грн. Активи Товариства 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.
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.
Прийнятні
активи
(грошові
кошти)

Прийнятні
активи
(земельні
ділянки

Сума 1

Резерв

Зобов'язання

Сума 2

Умова:
сума 1 >
суми 2

30062,4

24000

54062,4

35969,6

10061

46030

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 у Товаристві 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 учасники Товариства.
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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.
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, основні засоби, довгострокові фінансові
інвестиції.
Нематеріальні активи Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 12 тис. грн.
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2016р. дорівнює – 14 тис.
грн., а знос відповідно дорівнює – 2 тис. грн. Метод амортизації, обраний Товариством, – прямолінійний.
Первісна вартість основних засобів, які представляють собою земельні ділянки,
станом на 31.12.2016 р. дорівнює – 24 002 тис. грн. Балансова вартість основних
засобів станом на 31.12.2016 року дорівнює - 24 000 тис. грн., а знос відповідно дорівнює – 2 тис. грн. Метод амортизації (зносу) основних засобів, обраний Товариством, – прямолінійний.
Станом на 31.12.2016 року Товариство обліковує у складі довгострокових фінансових інвестицій корпоративні права ТОВ «Авісто Голд», що являють собою 99,99%
статутного капіталу Товариства. Корпоративні права були придбані 16.04.2014 року. Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, у підприємства не відбувається активної господарської діяльності. Однак активи ТОВ «Авісто Голд» знаходяться в довгострокових фінансових
інвестиціях. Власний капітал ТОВ «Авісто Голд» складає 199991 тис. грн. Неоплаченого капіталу немає.
Оборотні активи
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У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року обліковуються: дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті.
Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2016 року складає:
• з нарахованих доходів – 194 тис. грн.;
• інша поточна дебіторська заборгованість – 24738 тис. грн.
Обсяг дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до МСБО, яка рахується
на балансі, підтверджується первинними документами. Дані 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.
Станом на 31.12.2016 року залишок грошових коштів на рахунках в банках становить 30208 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 – 35 970 тис. грн.
Страхові резерви – 35 970 тис. грн., у тому числі резерв довгострокових зобов’язань
35 970 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, поточні зобов’язання з оплати
праці, інші поточні зобов’язання.
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом за даними балансу станом на
31.12.2016 року складають 122 тис. грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці за даними балансу станом на
31.12.2016 року складають 2 тис. грн. та погашені в січні 2017р.
Інші поточні зобов’язання за даними балансу станом на 31.12.2016 року складають
9 939 тис. грн.
Данні синтетичного обліку зобов’язань Товариства відповідають даним звітності Товариства. Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та
зборів не проводилась.
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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 233 957 тис. грн.,
в тому числі:
•

статутний капітал – 200 000 тис. грн.;

•

капітал у дооцінках — 14 028 тис. грн.;

•

резервний капітал —19 861 тис. грн.;

•

нерозподілений прибуток – 68 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.
Для забезпечення діяльності Товариства був створений Статутний капітал у розмірі
200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень 00 копійок.
Засновниками Товариства є:
ТОВ «АВІСТО ГОЛД», яке є юридичною особою згідно законодавства України, код
ЄДРПОУ 39175232, місцезнаходження 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154,
розмір частки якого дорівнює 99,98 % Статутного капіталу.
Солоп Олександр Анатолійович, Громадянин України, реєстраційний номер
2882102957, розмір частки якого дорівнює 0,01 % Статутного капіталу.
Абрасімов Андрій Васильович, Громадянин України, реєстраційний
2611110694, розмір частки якого дорівнює 0,01 % Статутного капіталу.

номер

Засновниками сплачено 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень 00 копійок виключно грошовими коштами до Статутного капіталу Товариства.
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.
КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ
На рахунку бухгалтерського обліку 42.3 «Капітал у дооцінках» станом на 31.12.2016
року обліковується сума 14 028 тис. грн., утворена як дооцінка земельних ділянок на
суму – 14 028 220,00 грн.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
Резервний капітал станом на кінець звітного періоду склав 19861 тис. грн., формування резервного капіталу у 2016 році здійснювалось на суму 66 тис. грн., інша частина резервного капіталу сформована Товариством у попередніх періодах, відповідно до Статуту, за рахунок розподілу прибутку попередніх періодів.
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НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК
Нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2016 року становить 68 тис.
грн.
Аналіз показників фінансової звітності
На підставі отриманих облікових даних ми розрахували та проаналізували показники фінансового стану Товариства. Дані представлені в таблиці:
Значення показника

Нормативне
значення

На початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4,08

3,09

-0,99

> 0,
збільшення

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

5,15

5,56

+0,41

>1

3. Коефіцієнт платоспроможності

2,08

3,01

+0,93

> 0,5

0,09

0,19

+0,1

>0

0,88

0,84

-0,04

< 1 зменшення

Назва показника

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.
➢ Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.2016 року відповідає
нормативному значенню, що свідчить про платоспроможність.
Висновок: Фінансовий аналіз показав, що на кінець звітного періоду фінансовий
стан Товариства відповідає встановленим нормам. Згідно зі значеннями коефіцієнтів на 31.12.2016 року, Товариство є платоспроможним, ліквідним та незалежним
від залучених засобів. Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що
Товариство має в розпорядженні достатньо капіталу, характеризується добрим фінансовим станом та має потенційну платоспроможність, необхідну для здійснення
основної діяльності.
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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 ус- вих установ № 0164 від 21.07.2016 року, строк дії
танов
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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ
Дата та номер договору

Договір №16-3/02/17 від 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 – 10.04.2017 року

м.Київ

10.04.2017 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

ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ». Київ, вул. Татарська 7, оф. 89.(044) 492-25-43. E-mail: bentams.audit@gmail.com
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