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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X
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що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації X
до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
X
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини X
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Вiдповiдно до п.1.2 глави 2 роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд
19.12.2006 (зi змiнами) не заповнювалась наступна iнформацiя:
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв);
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- Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi;
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй (оскiльки емiтент не є
емiтентом iпотечних облiгацiй);
- Основнi вiдомостi про ФОН (оскiльки емiтент не є емiтентом сертифiкатiв
ФОН).
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не
заповнювалась, оскiльки емiтент у звiтному роцi не належав до об"єднань
пiдприємств.
Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась, оскiльки у звiтному
роцi емiтент не надавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до
рейтингового агенства.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi
облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась,
оскiльки у звiтному роцi iншi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному
роцi походнi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року не
заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi викуп власних акцiй не
здiйснювався.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнювалась,
оскiльки у звiтному роцi сертифiкати цiнних паперiв емiтентом не видавались,
форма iснування цiнних паперiв-акцiй - бездокументарна.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а
також Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась,
оскiльки дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтента за звiтний перiод
складає менше нiж 5 млн. грн.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СК "Залiзничнi шляхи"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
36011
3.1.5. Область, район
Полтавська , Октябрський
3.1.6. Населений пункт
м. Полтава
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Шевченка, буд. 3
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 296576
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.11.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
21300000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
21300000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АБ Полтавабанк
3.3.2. МФО банку
331489
3.3.3. Поточний рахунок
265016794
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
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рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності
65.12

Iншi види страхування, крiм страхування життя

-

-

-

-

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть)

АГ
569800

АГ
569802

АГ
569795

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Безстрокова
ринку
цiнних
паперiв

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Безстрокова
ринку
цiнних
паперiв

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

5

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування медичних витрат

4

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)

АГ
569793

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
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Лiцензiя видана безстроково.

Опис

АГ
569798

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

АГ
569796

АГ
569792

АГ
569792

АГ
569794

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту) вантажiв та багажу
(вантажобагажу))

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування здоров`я на випадок хвороби

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування здоров`я на випадок хвороби

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

АГ
569790

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Безстрокова
ринкiв
фiнансових
послуг
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України
Лiценiя видана безстроково.

Опис

Обо`язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

АГ
569801

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Обов`язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

АГ
569799

АГ
569797

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстровоко.

Опис

Обов`язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об"єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об"єкти та об"єкти

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Обов`язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв
при перевезеннi

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

АГ
569803

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

3.8. Інформація про органи управління емітента
Вiдповiдно до п.1.6 глави 2 роздiлу 5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006 (зi змiнами) - пункт 3.8
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Матковська Вiкторiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища (Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Олiя Маркет Груп", Директор
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення про
переобрання Голови правлiння не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ "Олiя Маркет Груп", Директор;
АТ "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи", Голова правлiння. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Перший заступник Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буркова Лiдiя Антонiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН №611171 08.04.2005 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Базова вища освiта за напрямом пiдготовки «Агрономiя» , бакалавр технолог з агрономiї,
Полтавська державна аграрна академiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради, Начальник вiддiлу по роботi зi звернень громадян
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом
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Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента
виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення про переобрання Першого заступника Голови
правлiння не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Попереднi посади: Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради,
начальник вiддiлу по роботi зi звернень громадян. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Belser Traiding Co LTD"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 85341
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя "Belser Traiding Co LTD" є юридичною особою-нерезидентом. Компанiя "Belser Trading
Co.Limited", 3055, Агiос, Спiрiдонас, вул.Ерехтеос,9-А, м.Лiмасол, Кiпр, Директор Євгенiя
Йiаллуру, уповноважена особа Ольга Кулик громадянка України паспорт КН 238825, виданий
18.09.1996, м.Полтава, вул. Кучеренка, 3 ,кв.88, код 2582804062.
6.1.8. Опис
Компiнiя "Belser Traiding Co LTD" є юридичною особою-нерезидентом. Протягом звiтного року
рiшення про переобрання Голови Наглядової ради не приймалось. Компанiя "Belser Trading
Co.Limited", 3055, Агiос, Спiрiдонас, вул.Ерехтеос,9-А, м.Лiмасол, Кiпр, Директор Євгенiя
Йiаллуру, уповноважена особа Ольга Кулик громадянка України паспорт КН 238825, виданий
18.09.1996, м.Полтава, вул. Кучеренка, 3 ,кв.88, код 2582804062.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiленко Лариса Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
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6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ САО „Саламандра-Лтава”, Секретар
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась згiдно штатного розпису у виглядi
заробiтної плати. З посади головного бухгалтера звiльнена з 31.12.2012, про що емiтентом
розкривалась нерегулярна (особлива) iнформацiя). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПФ САО „СаламандраЛтава”, Секретар. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. В Товариствi також є Членом Наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiленко Лариса Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ САО "Саламандра - Лтава", Секретар
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання члена Наглядової ради не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: "Саламандр-Лтава",
Секретар. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. В
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Товариствi займає посаду головного бухгалтера.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Веревський Руслан Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
Вища (Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ „Кернел-Трейд”, Нацiональний менеджер з ключових клiєнтiв
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання Члена Наглядової ради не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ „Кернел-Трейд”,
Нацiональний менеджер з ключових клiєнтiв. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заказников Володимир Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища (Кемеровське вище вiйськово-командне училище зв'язку)
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ САО"Саламандр-Лтава", Спецiалiст вiддiлу майнового страхування
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання Члена Правлiння не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ПФ САО "Саламандр-Лтава",
Спецiалiст вiддiлу майнового страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смiрнова Iнна Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський державний педагогiчний iнститут, Полтавський кооперативний iнститут)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ТРК „IРТ-Полтава”, Директор
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання Члена Правлiння не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ ТРК „IРТ-Полтава”,
Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Харитоненко Анатолiй Андрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1943
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ТРЗ", Заступник директора
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання Голови Ревiзiйної комiсiї не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ТОВ "ТРЗ", Заступник
директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логiнов Володимир Олегович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1988
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Ново-Санжарський елеватор», Менеджер
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
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про переобрання Члена Ревiзiйної комiсiї не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: ЗАТ «Ново-Санжарський
елеватор», Менеджер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища (Полтавський державний педагогiчний iнститут)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Полтавський державний педагогiчний унiверситет iменi В.Г. Короленка, Ректор
6.1.8. Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом звiтного року рiшення
про переобрання Члена Ревiзiйної комiсiї не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднi посади: Полтавський державний
педагогiчний унiверситет iменi В.Г. Короленка, Ректор. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Правлiння

Матковська
Вiкторiя
Володимирiвна

н/д н/д н/д

07.10.2010

53570

12.5751

53570

0

0

0

Перший
заступник
Голови
правлiння

Буркова Лiдiя
Антонiвна

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Компанiя "Belser
Traiding Co LTD"

НЕ 85341

07.10.2010

209722

49.2305

209722

0

0

0

Член
Наглядової
ради,
Головний
бухгалтер

Бiленко Лариса
Володимирiвна

н/д н/д н/д

07.10.2010

2706

0.6352

2706

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Веревський
Руслан
Миколайович

н/д н/д н/д

07.10.2010

32342

7.5920

32342

0

0

0

Член
Правлiння

Заказников
Володимир
Олександрович

н/д н/д н/д

07.10.2010

4

0.0009

4

0

0

0

Член
Правлiння

Смiрнова Iнна
Анатолiївна

н/д н/д н/д

07.10.2010

16

0.0037

16

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Харитоненко
Анатолiй
Андрiйович

н/д н/д н/д

07.10.2010

12

0.0028

12

0

0

0

Член
Ревiзiйної

Логiнов
Володимир

н/д н/д н/д

07.10.2010

20

0.0047

20

0

0

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

16

комiсiї

Олегович

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Пащенко Сергiй
Миколайович

н/д н/д н/д

07.10.2010
Усього

24

0.0057

24

0

0

0

298416

70.0506

298416

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

"Siolian holdings
Limited"

"Belser Trading
Co.Limited"

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

115650

- Кiпр не має Лiмасол
Спiроу Араузо Лордос
Уортерфронт,163, офiс
201

07.10.2010

105596

24.78544600940

105596

0

0

0

НЕ 85341

85341 Кiпр не має
Лiмасол Еректiус Ай
Спiрiдонас,3055, буд. 9А

07.10.2010

209722

49.23051643190

209722

0

0

0

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

Матковська
Вiкторiя
Володимирiвна

н/д н/д н/д

07.10.2010

53570

12.57511737090

53570

0

0

0

368888

86.59107981220

368888

0

0

0

Усього

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
14.03.2012
87.2314
Порядок денний: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за
2011 рiк. Заслухали звiт члена правлiння Заказникова В.О. про фiнансово-господарську дiяльнiсть
товариства за 2011 рiк. Пропозицiя: затвердити рiчний звiт правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. Роботу правлiння вважати задовiльною.
Постановили: затвердити рiчний звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2011 рiк. Роботу правлiння вважати задовiльною. 2. Звiт Наглядової ради. Слухали
голову Наглядової ради, уповноваженого представника компанiї «Belser Trading Co LTD» - Кулик
Ольгу Олександрiвну, яка дiє на пiдставi довiреностi вiд 24.04.2008 року, зi звiтом Наглядової ради
товариства за 2011 рiк. Пропозицiя: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк.
Постановили: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
Слухали голову Ревiзiйної комiсiї Смiрнову I.А. зi звiтом Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Постановили: затвердити звiт
Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради та обрання складу Наглядової ради. Слухали Заказникова В.О., який запропонував
припинити повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi: - Компанiя «Belser Trading Co
LTD» - Голова Наглядової Ради; - Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради; - Бiленко
Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради. та обрати Наглядову раду у наступному складi: Компанiя «Belser Trading Co LTD», (уповноважений представник на даних Загальних зборах - Кулик
Ольга Олександрiвна) – Голова Наглядової ради; - Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової
ради; - Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової ради. Постановили: припинити
повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi: - Компанiя «Belser Trading Co LTD» Голова Наглядової Ради; - Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради; - Бiленко Лариса
Володимирiвна – член Наглядової Ради та обрати Наглядову раду товариства у наступному складi : Компанiя «Belser Trading Co LTD», (уповноважений представник на даних Загальних зборах - Кулик
Ольга Олександрiвна) – Голова Наглядової ради; - Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової
ради; - Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової ради. 5. Затвердження цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Слухали Кунашеву I.В., яка
надала на затвердження проекти цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом
Наглядової ради згiдно п. 12.2 Статуту товариства та запропонувала уповноважити Заказникова В.О.
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з кожним членом Наглядової ради. Постановили:
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом Наглядової
ради товариства та уповноважити Заказникова В.О. на пiдписання даних цивiльно-правових договорiв
з кожним членом Наглядової ради. 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Правлiння та обрання складу Правлiння. Слухали Смiрнову I.А, яка запропонувала припинити
повноваження правлiння товариства, яке дiяло у складi: - Матковська Вiкторiя Володимирiвна –
Голова правлiння - Заказников Володимир Олександрович – член правлiння - Кунашева Iрина
В’ячеславiвна - член правлiння та обрати правлiння у наступному складi: - Матковська Вiкторiя
Володимирiвна – Голова правлiння - Заказников Володимир Олександрович – член правлiння Смiрнова Iнна Анатолiївна – член правлiння Постановили: припинити повноваження членiв
правлiння, що дiяло у складi: - Матковська Вiкторiя Володимирiвна – Голова правлiння - Заказников
Володимир Олександрович – член правлiння - Кунашева Iрина В’ячеславiвна - член правлiння та
обрати правлiння товариства у наступному складi : - Матковська Вiкторiя Володимирiвна – Голова
правлiння; - Заказников Володимир Олександрович – член правлiння; - Смiрнова Iнна Анатолiївна–
член правлiння. 7. Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Правлiння та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами Правлiння. Слухали Кунашеву I.В., яка надала на затвердження проекти цивiльно-правових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з кожним членом правлiння згiдно п. 13.5 Статуту
товариства та запропонувала уповноважити представника Компанiї «Belser Trading Co LTD» - Кулик
О.О. на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з кожним членом правлiння.
Постановили: затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
кожним членом правлiння товариства та уповноважити представника Компанiї «Belser Trading Co
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LTD» - Кулик О. О. на пiдписання даних цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з кожним членом
правлiння. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання
складу Ревiзiйної комiсiї. Слухали Кунашеву I.В., яка запропонувала припинити повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї товариства, яка дiяла у складi: - Смiрнова Iнна Анатолiївна - Голова Ревiзiйної
комiсiї; - Лисюк Володимир Кузьмич – член Ревiзiйної комiсiї; - Вересова Надiя Iванiвна – член
Ревiзiйної комiсiї; та обрати Ревiзiйну комiсiю у наступному складi: - Харитоненко Анатолiй
Андрiйович – Голова Ревiзiйної комiсiї; - Логiнов Володимир Олегович – член Ревiзiйної комiсiї; Пащенко Сергiй Миколайович – член Ревiзiйної комiсiї. Постановили: припинити повноваження
членiв Ревiзiйної комiсiї, яка дiяла у складi: - Смiрнова Iнна Анатолiївна - Голова Ревiзiйної комiсiї; Лисюк Володимир Кузьмич – член Ревiзiйної комiсiї; - Вересова Надiя Iванiвна – член Ревiзiйної
комiсiї; та обрати Ревiзiйну комiсiю товариства у наступному складi : - Харитоненко Анатолiй
Андрiйович – Голова Ревiзiйної комiсiї; - Логiнов Володимир Олегович – член Ревiзiйної комiсiї; Пащенко Сергiй Миколайович – член Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Слухали Кунашеву I.В., яка
надала на затвердження проекти цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом
Ревiзiйної комiсiї згiдно п. 14.6 Статуту товариства та запропонувала уповноважити Заказникова В.О.
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Постановили:
затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом Ревiзiйної
комiсiї товариства та уповноважити Заказникова В.О. на пiдписання даних цивiльно-правових
договорiв з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 10. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за
2011 рiк. Слухали Бiленко Л.В., яка ознайомила присутнiх з даними рiчного звiту та балансу
товариства за 2011 рiк. Пропозицiя: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк.
Постановили: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк. 11. Розподiл прибутку
товариства за 2011 рiк. Виступила Бiленко Л.В., яка запропонувала розподiлити прибуток товариства
за 2011 рiк в розмiрi: 33 375 853, 81 грн. таким чином: - 1 267 469, 35 грн. – у резервний фонд
товариства; - 32 108 384, 46 грн. – у фонд розвитку товариства. Бiленко Л.В. також повiдомила
наступне: У зв’язку з укладенням договорiв № БВ-103/2012 купiвлi-продажу цiнних паперiв та № БВ107/2012 купiвлi-продажу цiнних паперiв, виникли витрати поточного перiоду у розмiрi 1 542 218, 59
грн.. Для покриття витрат поточного перiоду у розмiрi 1 542 218, 59 грн. Бiленко Л.В. запропонувала
використати кошти фонду розвитку товариства. Також вона внесла пропозицiю для покриття витрат
товариства, якi можуть виникати продовж року вiд операцiй з торгiвлi цiнними паперами,
деривативами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, використовувати кошти фонду
розвитку товариства у розмiрi не бiльш як 5 000 000, 00 грн. Постановили: розподiлити прибуток за
2011 рiк в розмiрi 33 375 853, 81 грн. наступним чином: - 1 267 469, 35 грн. – у резервний фонд
товариства; - 32 108 384, 46 грн. – у фонд розвитку товариства. Для покриття витрат поточного
перiоду у розмiрi 1 542 218, 59 грн. використати кошти фонду розвитку товариства. Продовж року для
покриття витрат вiд операцiй з торгiвлi цiнними паперами, деривативами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, якi можуть виникати в процесi дiяльностi товариства, використовувати
кошти фонду розвитку товариства у розмiрi не бiльш як 8 000 000, 00 грн.
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

№602/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 1602541005

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

21300000.000

426000

50.000

100.00

Опис

У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

223.000

252.000

0

0

223.000

252.000

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

130.000

114.000

0

0

130.000

114.000

транспортні
засоби

79.000

124.000

0

0

79.000

124.000

інші

14.000

14.000

0

0

14.000

14.000

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

223.000

252.000

0

0

223.000

252.000

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис До основних засобiв вiдносити матерiальнi цiнностi, очiкуваний строк корисного використання
яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 1000 грн., iншi необоротнi матерiальнi
активи, що використовуються бiльше одного року, але мають вартiсть менше 1000 грн. вважати
малоцiнними необоротними активами; амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати
прямолiнiйним методом; нарахування зносу на iншi необоротнi матерiальнi активи здiйснювати у
розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв при передачi їх в експлуатацiю.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

127301.00

81602.00

Статутний капітал
(тис. грн.)

21300.000

21300.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

21300.000

21300.000

Опис

Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок
вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний
капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. Розрахункова
вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 81602,0 тис. грн.
Заявлений статутний капiтал складає 21300 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2012р. бiльше вартостi статутного капiталу Товариства на 106001 тис.грн.
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Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам
ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2233.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1348.000

X

X

Усього зобов'язань

X

3581.00

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

14.03.2012

14.03.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

26.03.2012

26.03.2012

Спростування

21.12.2012

21.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Ні

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X
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дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались.
Протягом останнiх трьох рокiв позачерговi загальнi збори не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
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товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

Х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

Х

Інше (запишіть)

-

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Так

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні
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Інше(запишіть): Iншi посадовi особи не вiдповiдають за
зберiгання протоколiв у Товариствi.

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X
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Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Жодних з перелiчених документiв
у Товариства не має. Свою
дiяльнiсть здiйснює на пiдставi
Статуту.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні
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Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні
X
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Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв Товариство не планує залучати
iнвестицiї жодним з перелiчених способiв.

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Згiдно чинного законодавства,
зокрема у вiдповiдностi до норм
ЗУ "Про акцiонернi товариства", в
процесi дематерiалiзацiї випуску
акцiй ПрАТ СК "Залiзничнi
шляхи" було припинено дiю
договору з реєстратором та
укладено договори з депозитарiєм,
та зберiгачем.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
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Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має
власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Отримання прибутку на користь акцiонерiв.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Фiзична особа - Матковська Вiкторiя Володимирiвна, частка у статутному капiталi становить
12.5751%. Юридична особа - Siolian Holding Limited (Кiпр, Лiмасол Спiроу Араузо Лордос
Уортерфронт,163, офiс 201), частка у статутному капiталi становить 24.7855 %. Юридична особа Belser Traiding Co LTD (85341, Кiпр, Лiмасол Еректiус Ай Спiрiдонас,3055, буд. 9-А), частка у
статутному капiталi становить 49.2305%. Всi особи вiдповiдають встановленим законодавством
вимогам, протягом звiтного року склад не змiнювався.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Такi випадки вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Протягом 2012 року до Товариства були застосованi наступнi штрафнi санкцiї: 07 серпня 2012
року ПрАТ „СК”Залiзничнi шляхи” було сплачено суму податкового зобов"язання перед ДПI у м.
Полтава в розмiрi 7207.40 грн.; 08 жовтня 2012 року ПрАТ „СК”Залiзничнi шляхи” було сплачено
суму податкового зобов"язання перед ДПI у м. Полтава в розмiрi 17942,00 грн.
Наявність у фінансової установи системи
характеристики або відсутність такої системи.

управління

ризиками

та

її

ключові

Система управлiння ризиками вiдсутня.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Внутрiшнiй аудит проводиться згiдно з методологiчними рекомендацiями щодо проведення
внутрiшнього аудиту фiнансових установ, затверджений розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27.09.2005 р. № 4660. Вiдповiдальний за
проведення внутрiшнього аудиту – Верьовкiна Iрина Вiталiївна.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр - вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр
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вiдсутнi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Факти вiдсутнi.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
З метою пiдвищення рiвня прозоростi, вiдкритостi та забезпечення достовiрностi рiчної фiнансової
звiтностi та рiчних звiтних даних страховика ПрАТ "СК "Залiзничнi шляхи" використало
Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту
рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Аудитор наглядової ради фiнансової установи вiдсутнiй.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Зовнiшнiй аудитор - ТОВ Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит", Сочинська Галина Валентинiвна.
Стаж аудиторської дiяльностi - 19 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Зовнiшнiй аудитор ТОВ Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит" Сочинська Галина Валентинiвна
надає аудиторськi послуги Товариству другий рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги Товариству не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкт iнтересiв або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiх п'яти рокiв Товариство користувалось послугами ТОВ Аудиторська фiрма
"Капiталъ" та послугами ТОВ Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Аудиторською палатою України стягнення до аудитора не застосовувалися, факти подання
недостовiрної звiтностi Товариством, виявленi органом, який здiйснює державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Права споживачiв, якi користуються фiнансовими послугами Товариства охороняються
керiвництвом Товариства, всi скарги розглядаються на зборах Правлiння та вирiшуються мирним
шляхом.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
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скарги.
Скарги щодо захисту Товариством прав споживачiв розглядаються Правлiнням Товариства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року до Товариства скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством вiдсутнi.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 02 |
число)
04
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

за ЄДРПОУ

Територія

22523595

за КОАТУУ 5310137000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган
державного
управління

за КОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

49

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд.3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

1

0

- залишкова вартість

030

223

252

- первісна вартість

031

900

1036

- знос

032

( 677 )

( 784 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

35

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

57393

99198

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

57617

99450

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

13838

19441

- первісна вартість

161

13838

19441

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

0

1

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

316

2

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

14902

5344

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

34427

57158

- у т.ч. в касі

231

99

18

- в іноземній валюті

240

10

10

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

63493

81956

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

121110

181406

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:
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Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

21300

21300

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

226

226

Резервний капітал

340

26700

55886

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

33376

49889

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

81602

127301

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

31155

50632

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

503

309

Цільове фінансування

420

202

201

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

30854

50524

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

825

255

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

1414

2233

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

1

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
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- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

6415

1092

Усього за розділом IV

620

8654

3581

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

121110

181406

Примітки

-

Керівник

Матковська В.В.

Головний
бухгалтер

Березняк С.П.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 02 |
число)
04
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

за ЄДРПОУ

Територія

22523595

за КОАТУУ 5310137000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

-

за СПОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

72805

63016

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

( 215 )

( 255 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

72590

62761

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 5375 )

( 6789 )

- прибуток

050

67215

55972

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

4482

2962

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1325 )

( 1994 )

Витрати на збут

080

( 3146 )

( 3324 )

Інші операційні витрати

090

( 2664 )

( 1862 )

Валовий:

39

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

64562

51754

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

1725

961

Інші доходи

130

27909

124762

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 41109 )

( 141693 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

53087

35784

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 3198 )

( 2408 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

49889

33376

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

49889

33376

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

175

147

Матеріальні затрати

40

Витрати на оплату праці

240

532

537

Відрахування на соціальні заходи

250

192

177

Амортизація

260

107

112

Інші операційни витрати

270

11504

12996

Разом

280

12510

13969

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

426000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

426000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

78.347420

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0

78.347420

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

-

Керівник

Матковська В.В.

Головний
бухгалтер

Березняк С.П.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 02 |
число)
04
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

за ЄДРПОУ

Територія

22523595

за КОАТУУ 5310137000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

-

за СПОДУ

-

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

88809

59233

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

1389

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

966

4139

Товарів (робіт, послуг)

090

( 57875 )

( 11503 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 566 )

( 475 )

Витрат на відрядження

110

( 42 )

( 93 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

42

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 2379 )

( 1878 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 235 )

( 181 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 56 )

( 55 )

Цільових внесків

140

( 13171 )

( 27 )

Інші витрачання

145

(0)

( 6387 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

15451

44163

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

15451

44163

- фінансових інвестицій

180

42837

10118

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

10

94723

- фінансових інвестицій

240

( 32346 )

( 46548 )

- необоротних активів

250

( 136 )

( 25 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

( 4810 )

( 90677 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

5555

-32409

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

5555

-32409

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

72835

49984

Інші надходження

330

1725

687

Погашення позик

340

( 72835 )

( 49984 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1725

687

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1725

687

Чистий рух коштів за звітній період

400

22731

12441

Залишок коштів на початок року

410

34437

21996

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

43

Залишок коштів на кінець року

Примітки

-

Керівник

Матковська В.В.

Головний
бухгалтер

Березняк С.П.

430

57168

34437

44

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 02 | 04
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi
шляхи"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

22523595

за КОАТУУ 5310137000

Організаційно-правова
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

-

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

21300

0

0

226

26700

33376

0

0

81602

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

21300

0

0

226

26700

33376

0

0

81602

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:
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Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

49889

0

0

49889

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

29186

-29186

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:
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Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

-4190

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

29186

16513

0

0

45699

Залишок на кінець року

300

21300

0

0

226

55886

49889

0

0

127301

Примітки

-

Керівник

Матковська В.В.

Головний бухгалтер

Березняк С.П.

Інші зміни в капіталі:
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Інформація щодо аудиторського висновку
Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво № 0025 вiд
26 сiчня 2001 р..
Свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0032 вiд 29 квiтня 2010 р.
Україна 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31, тел.: 38 (062) 333-38-83;38 (062) 297-13-04,
тел./факс: 297-13-01; e-mail: sochinska@net.dn.ua сайт: www.ukrvostokaudit.com.ua
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року
м. Полтава
2013 рiк
АУДИТОРСЬКИЙ
ВИСНОВОК
(ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОГО
АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ» за рiк, який закiнчився 31
грудня 2012 року
1. АДРЕСАТ: Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) призначається для акцiонерiв
та керiвництва суб’єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
2.1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ» (далi – Товариство)
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 22523595
2.1.3. Мiсцезнаходження: 36011,Полтавська обл., мiсто Полтава, вулиця Шевченка, будинок 3.
2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 15.11.1994 р. Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради № 1
588 1050014000921
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
«Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року.
При переходi на МСФЗ доцiльнiше було б складання звiту аудитора спецiального призначення
згiдно МСА 800 «Особливi мiркування – аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до
концептуальних основ спецiального призначення», 805 «Особливi мiркування – аудити окремих
фiнансових звiтiв та певних елементiв, рахункiв або статей фiнансового звiту».
Оскiльки, висновок (звiт) спецiального призначення використовується вузьким колом осiб i не
надається акцiонерам, Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi
iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення № 1360 вiд
29.12.2011 року) та керувався при складаннi висновку (звiту) МСА № 700 «Формування думки та
надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного
аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», адресатом якого є зокрема акцiонери.
Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить
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суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи
вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосування прин-ципiв
бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а
також оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для
обґрунтування аудиторської думки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки
активiв та зобов'язань:
• амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом;
• амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом;
• оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв;
• фiнансовi iнвестицiї, що придбанi для подальшої реалiзацiї облiковуються у складi поточних
фiнансових iнвестицiй за собiвартiстю;
• фiнансовi iнвестицiї в об’єкти iнвестування, що вiдповiдають визначенню дочiрнього або
асоцiйованого пiдприємства, облiковуються за методом участi в капiталi;
• резерв незароблених премiй встановлювати залежно вiд 80% надходжень /передачi сумм
страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев’яти
мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислювати в такому порядку:
- частки страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на ¼;
- частки страхових платежiв за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на ½;
- частки страхових платежiв за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на ¾.
Останнiй мiсяць розрахункового перiоду складається iз кiлькостi днiв на дату розрахунку;
• резерв заявлених, але не сплачених збиткiв формується у випадку, якщо на звiтну дату має мiсце
неврегульований страховий випадок, тобто страховий випадок щодо якого не прийняте рiшення
про розмiр страхового вiдшкодування, та становить до 103% вiд очiкуваного страхового
вiдшкодування;
• розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється лише по виду
страхування - цивiльно-правова вiдповiдальнiсть власникiв наземних транспортних засобiв,
методом фiксованого вiдсотку 10% вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох
кварталiв, якi передують звiтнiй датi;
• резерв коливань збитковостi створюється лише по виду страхування - цивiльно-правова
вiдповiдальнiсть власникiв наземних транспортних засобiв призначений для компенсацiї виплат
страховика, що пов’язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi якщо фактична збитковiсть за видами
страхування у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень збитковостi, узятий за
основу при розрахунку тарифної ставки за видами страхування. Розрахунок резерву коливань
збитковостi здiйснювати методом, встановленим Правилами формування, облiку та розмiщення
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя , затвердженими
Розпорядженням Держкомфiнпослуг №3104 вiд 17.12.2004р.;
• резерв катастроф формувати з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну
шкоду. Розрахунок резерву катастроф здiйснювати методом встановленим Розпорядженням
Держкомфiнпослуг №123 вiд 13.11.2003р., при цьому частку страхових платежiв встановлювати
на рiвнi 80%;
• резерв сумнiвних боргiв нараховувати методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi;
• резерви коштiв на оплату вiдпусток, додаткового пенсiйного забезпечення, iнших витрат i
платежiв не формувати.
49

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно
того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на
пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного
року.
2.3. Опис перевiреної фiнансової інформації
Аудитор
здiйснив
вибiркову
перевiрку
попередньої
фiнансової
звiтностi
ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ», яка складає комплект фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi» та включає:
• Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма1);
• Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012
• року (форма 2); (без порiвняльної iнформацiї)
• Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (форма 3);(без порiвняльної iнформацiї)
• Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (форма 4);
• Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки.
Товариство вперше пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ, тому вона є
попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової
звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс за станом на 01.01.2012р. («дата
переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi».
2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення
попередньої фiнансової звітності
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку i подання цiєї попередньої фiнансової
звiтностi вiдповiдно до принципiв визначеної облiкової полiтики та мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової
iнформацiї, фiнансового звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають
на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у попереднiй фiнансовiй звiтностi, а також на суми
доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої попередньої фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства.
2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум та їх розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження
аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з
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метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав
також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання
пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової звiтностi регламентується
МСА, зокрема у вiдповiдностi з вимогами НКЦПФР МСА №700 «Формулювання думки та
надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора» МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний
аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора»
2.6.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань,
оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. У зв'язку з тим, що за умовами договору не
було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори
не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
2.6.2. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний)
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена у рамках
переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
є попередньою.
ПрАТ « СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ» пiдготувало вступний баланс станом
на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1 «Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, за
винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до
принципiв облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує перший повний комплект фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013
року.
Попередня фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних, трансформованих за
вимогами МСФЗ.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi
Товариства.
2.6.3. Пояснювальний параграф
Аудитор звертає увагу на те, що iснує ймовiрнiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може
вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Звертаємо Вашу увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом
iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити
достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та
руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
Товариство буде зобов’язане при представленнi звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк повернутися i
перерахувати цифри за 2012 рiк, в разi якщо будуть випущенi новi МСФЗ- стандарти.
2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
2.7.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
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Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний
капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Рядок
Сума
на
кiнець
звiтного
перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi активи 99450
1.3 Оборотнi активи 81956
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв 0
1.5. Необоротнi активи а групи вибуття 0
1.5 Усього активiв 181406,0
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання 0
2.2 Поточнi зобов’язання 3581,0
2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв 50524,0
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5 Усього зобов’язань 54105,0
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 127301,0
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 21300
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 106001,0
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 127301,0 тис.
грн. Заявлений статутний капiтал складає 21300 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2012 р. бiльше вартостi статутного капiталу Товариства на 106001,0 тис.грн.
Тобто, розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає
вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО
ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ
ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ.
Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що
фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3. ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ.
ПРАТ «СК «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ» у 2012 роцi мало вчинення правочинiв, якi вiдповiдно до
ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнанi значними (10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок 2012 року
складає 121110 тис. грн., тобто мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором
складає 12111 тис. грн..(121110 х10%)
№ Умови право чинiв Були
(так/нi) Дотримання законодавства
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(так/нi)
1 вiд 10-25%% (12111 – 30278 тис.грн)
2 вiд 25-50 %% (30278 – 60555 тис.грн)
3 вище 50% (60555 тис. грн.)
Загальними зборами прийнято рiшення (Протокол № 48 вiд 15 березня 2011 року), щодо
затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, вiдповiдно до вимог Закону України «Про
акцiонернi товариства»:
• пунктом 12.5.17. Статуту Товариства передбачено, що прийняття рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину
становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства є виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства.
• пунктом 11.8.31. Статуту Товариства передбачено, що прийняття рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства є
виключною компетенцiєю Загальних зборiв Товариства.
• пунктом 11.63. Статуту Товариства передбачено, що рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50%
i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.
Таким чином, на пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити
висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних
правочинiв.
6.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ
ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання
доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного
управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам
Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до
Статуту, затвердженого загальними зборами ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI
ШЛЯХИ » (протокол № 48 вiд 15 березня 2011 року).
Наглядова рада Товариства обрана рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол № 49 вiд
14.03.2012 р.) у кiлькостi 3 осiб (2 фiзичнi особи, 1 юридична) строком на три роки.
Правлiння Товариства обрано рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол № 49 вiд
14.03.2012 р.) у складi 3 осiб строком на три роки.
У Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя у кiлькостi 3 осiб (3 фiзичнi особи), яка обрана на 5 рокiв.
Проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за
2012 рiк призначено на 21 березня 2013 року . У порядок денний якого включенi, крiм iнших,
питання про обрання наступних органiв управлiння: Наглядової ради .
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом
України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Статутом Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2011 роцi
Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Статутом Товариства не передбачено запровадження посади внутрiшнього аудитора.
Протягом звiтного року Правлiння здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською
дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом приватного акцiонерного товариства.
Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ «Аудиторська фiрма «УКРВОСТОКАУДИТ»
вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог п. 12.5.12. Статуту Товариства (рiшення Наглядової ради,
протокол № 3 засiдання Наглядової ради вiд 15 сiчня 2013р .).
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За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити
висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого
удосконалення. Система внутрiшнього контролю в Товариствi за винятком згаданих обставин
створена та дiє.
6.5. IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по
сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї
i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Назва аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 19348835
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи 83000, м. Донецьк, вул.. Артема, 74, оф. 214
83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31 5 поверх;
38 (0622) 97-13-01 ;38 (062) 333-38-83
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати
Аудиторську діяльність Свiдоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р.
термiн дiї: до 04.11.2015 р.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевірки фiнансових установ Свiдоцтво серiї А № 00464, видане Державною
комiсiєю з регулювання ринкiв фінансових послуг України 17.04.2007 р., термiн дiї: до
04.11.2017р.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту
Договiр № 23-01 вiд 23 сiчня 2013 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 23.01.2013 р. – 31. 03.2013 р.
Генеральний директор ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» сертифiкат серiї А № 000039, виданий
рiшенням Аудиторської палати України № 61 вiд 18.12.1997 року, дiю сертифiкату продовжено
рiшенням Аудиторської палати до 23.12.2017 р.
_______________________
Сочинська Г.В.
31.03.2013 року

54

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
ПРИМIТКИ
ЩОДО
ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI
ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА
КОМПАНIЯ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ.
(У тисячах українських гривень)

ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
«ЗАЛIЗНИЧНI
ШЛЯХИ»

1. ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Основнi вiдомостi про страховика:
Повна назва - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ»
Скорочена назва - ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗАЛIЗНИЧНI ШЛЯХИ»
Код за ЕДРПОУ – 22523595
Мiсцезнаходження: Юридична та фактична адреса: 36011, м.Полтава, вул.Шевченка,буд.3
Дата реєстрацiї Зареєстровано 15 листопада 1994 року за №1 5881050014000921 виконавчим
комiтетом Полтавської мiської Ради
Основнi види дiяльностi: 65.12 – iншi види страхування, крiм страхування життя
Чисельнiсть працiвникiв - 49 осiб
Статутний капiтал - 21300 тис.грн.
Наявнiсть лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi
Серiя АГ № 569790 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569791 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569792 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569793 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569794 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569795 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569796 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569797 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569798 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569799 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569800 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569801 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569802 вiд 08.04.2011 р.
Серiя АГ № 569803 вiд 08.04.2011 р.
виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на право
проведення страхової діяльності
2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
Основнi принципи складання звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(«МСФЗ») на основi iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових iнструментiв, якi були
врахованi за справедливою вартiстю. Далi приводиться розкриття основних положень облiкової
полiтики, на основi яких готувалася дана фiнансова звiтнiсть. Положення облiкової полiтики
послiдовно застосовувалися по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодiв, за
винятком спецiально обумовлених випадкiв.
Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i
складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України «Про
внесення змiн до Закону України ‘‘Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд
12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi (ПСБО) та
Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 вiд 09.12.2011 г «Про внесення змiн до деяких
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нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку» вiдповiдно
до статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (996-14),
пункт 7, а також листа Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5\188.
Перше застосування МСБО/ МСФЗ
З 01.01.2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 « Перше застосування МСФЗ». Перша фiнансова
звiтнiсть Товариства вiдповiдно до МСФЗ складається за 2012 рiк станом на 31.12.2012 р.
Порiвняльна iнформацiя подається у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2013 року.
Подання та розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО.
У примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей та оцiнок, якi
потрiбнi для приведення у вiдповiднiсть з МСФЗ.
- Оцiнки щодо вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012 р., а також сум, що стосуються
всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, представленi у
вiдповiдностi з мiжнародними стандартами.
Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям визнання згiдно з
МСФЗ.
Усi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ за собiвартiстю, справедливою
вартiстю.
Товариство використовує вимоги МСФЗ 1 до ретроспективного застосування всiх стандартiв, що
дiють на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вперше за один звiтний перiод,
оскiльки не представляється можливим перерахунок iнформацiї за попереднi перiоди.
Для розумiння всiх iстотних коректив Балансу i Звiту про прибутки та збитки, Компанiя
представляє узгодження статей власного капiталу вiдповiдно до МСФЗ i правилами облiку
П(С)БО, якi застосовувалися ранiше на:
• дату переходу 1 сiчня 2012 р.;
• на дату останнього перiоду, для якого звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до П(С)БО, який
застосовувався ранiше (на 1 сiчня 2011 р. i 31 грудня 2011 р.);
• узгодження прибутку/збитку, показаного вiдповiдно до П(С)БО, який застосовувався ранiше, та
згiдно з МСФЗ у звiтi про прибутки та збитки за останнiй перiод, коли застосовувався П(С)БО.
В узгодженнi розмежовуються змiни у зв'язку з переходом на нову облiкову полiтику та
виправлення помилок.
Функцiональною валютою є українська гривня.
Офiцiйний курс долара США по вiдношенню до української гривнi, встановлений Нацiональним
Банком України, склав 7,9898 грн. i 7,9930 грн. за один долар США на 31 грудня 2011 р. та на 31
грудня 2012 р. вiдповiдно. Офiцiйний курс євро по вiдношенню до української гривнi,
встановлений Нацiональним Банком України, склав 10,298053 грн. i 10,537172 грн. за один євро на
31 грудня 2011 р. та на 31 грудня 2012 р. вiдповiдно.
Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного
використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу
бiльше 2500 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду
iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Пiсля первинного
визнання як активу, основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя i
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi
активу i чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу
власного капiталу, переноситься в нерозподiлений прибуток, коли припиняється визнання
вiдповiдного активу.
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Подальшi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв витрати
на щоденне технiчне обслуговування i витрати на поточний ремонт. Цi витрати признаються в
прибутках або збитках, коли вони понесенi. У балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв
признаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах . Об'єкти основних засобiв класифiкуються
по окремих класах. А саме :
Балансовi рахунки та субрахунки в бухгалтерскому облiку Класи Групи податкового облiку
Кiлькiсть рокiв корисного використання
104 Машини i устаткування з них: iнформацiйне устаткування 4
45
2
105 Транспортнi засоби 5 5
106 Iнструменти, прилади, iнвентар 5 5
109 Iншi основнi засоби 9 12
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням
вищезгаданих термiнiв корисного використання. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення
амортизуються в перебiгу їх корисного використання. Амортизацiю активу починати з мiсяця,
наступного за мiсяцем, в якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання.
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якою
актив класифiкують як той, що мiститься для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до
моменту початку експлуатацiї, числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю
основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi
витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю
вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 «Знецiнення активiв».
Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку Товариство чекає отримати за актив при
його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на
його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити не
представляється можливим або вона не iстотна по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється на рiвнi – 0.
Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати
перiоду в момент їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв
капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв
виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової
вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого
компонента.
Знецiнення активiв
Згiдно вимогам МСБУ 36 «Знецiнення активiв», вартiсть активу повинна розраховуватися, як одна
з двох величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або прибутковiсть використання активу. Чиста
вартiсть реалiзацiї – це сума, яку можна отримати вiд продажу активу незв'язаним сторонам, яка
здiйснюється при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток
вiд використання активу – це справжня вартiсть очiкуваних грошових потокiв вiд використання
активу протягом термiну корисної експлуатацiї цього активу i вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя
повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, i
представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних умов, якi
57

мали мiсце протягом залишкового термiну корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi
потоки необхiдно дисконтувати по ставцi, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей
в часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
Визнання доходiв
Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування життя. Договори
страхування (страховi полiси) набувають чинностi у момент їх пiдписання, якщо iнше не
обумовлене. Дохiд признається, якщо iснує упевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю
вiд проведення операцiй страхування i перестрахування. Страховi премiї, за вирахуванням частки
перестрахувальникiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду дiї страхового полiса.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, вiд
розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв, дивiденди по
фiнансових вкладеннях i прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд признається, коли є упевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд признається за
вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Дивiденди i розподiл прибутку враховуються як дохiд, по мiрi їх надходження.
Визнання витрат
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi
витрати, якi не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю.
Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх
економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть
бути надiйно вимiрянi.
Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж
понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигод очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з
доходом може прослiдкувати тiльки в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi результати
признаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата признається в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi
майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають
вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi.
Страховi виплати
Компанiя вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є
укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, зазначеним договором
страхування як страховi, а також наявнiсть документiв, пiдтверджуючих факт настання страхового
випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi його настання, проведеного внутрiшнього
службового розслiдування.
Регреси
Компанiя проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в рамках
страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена договором
страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в ДТП i виплатi страхового
вiдшкодування постраждалiй сторонi, вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, страхова
компанiя має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони у розмiрi виплаченого
страхового вiдшкодування. Компанiя оцiнює вiрогiднiсть отримання суми регресу вiд винної
сторони i з урахуванням цього вiдображає суми регресiв у складi сум, якi зменшують суму
страхових виплат в данiй фiнансовiй звiтностi.
Резерви незароблених премiй (РНП)
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Резерви незароблених премiй на кiнець року були розрахованi пропорцiйно термiну дiї договорiв
страхування, якi ще не закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй.
Величина резервiв незароблених премiй вiдбивається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу
Компанiї, як зобов'язання.
Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй в звiтному перiодi вiдповiдно
зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.
Резерви, iншi, нiж резерви Незароблених премiй
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй є сукупнiстю розрахованих по видах страхування
резервiв:
• Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй
• Резерв заявлених, але не врегульованих страхових випадкiв;
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення
майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування
(перестрахування).
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй, створюються в тих валютах, в яких Компанiя несе
вiдповiдальнiсть по своїх страхових зобов'язаннях, i враховуються окремо по кожнiй валютi.
Вимоги до перестрахувальникiв вiдповiдно до договорiв перестрахування при настаннi страхових
випадкiв в звiтному перiодi формують права вимоги до перестрахувальникiв i враховуються, як
частина перестрахувальникiв в резервах, iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми
таких вимог до перестрахувальникiв в звiтному перiодi вiдбиваються, як доходи або витрати вiд
страхової дiяльностi.
• Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадків
Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, Компанiя здiйснює за
наявностi вiдомих вимог страхувальникiв (перестрахувальникiв) на звiтну дату, що
пiдтверджується вiдповiдними заявами.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на звiтну дату є сумою
зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування по вiдомих вимогах iз
страхувальникiв, по яких не ухвалено рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi
страхових сум.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi
Компанiї, як зобов'язання.
Перестрахування
В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв. Такi угоди
про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву
здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв,
i надають додаткову можливiсть для ризикiв.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють
перестрахування, за виплаченi i неоплаченi страховi збитки, i витрати по корегуванню збиткiв, i
переданi незаробленi страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi по
договорах перестрахування, формуються права вимоги до перестрахувальникiв i враховуються, як
суми частки перестрахувальникiв в резервах незароблених премiй.
Суми частки перестрахувальникiв в страхових резервах iнших, нiж резерви Незароблених премiй,
на звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були переданi
перестрахувальникам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються
страховi резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй.
Контракти по перестрахуванню оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик
визначений, як розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна
можливiсть iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю
перестрахувальнику.
Зобов'язання по пенсiйних програмах
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Компанiя бере участь в державнiй пенсiйнiй системi України. Дана система вимагає вiд
роботодавця виплати поточних щомiсячних внескiв, якi розраховуються на основi процентних
ставок вiд фонду оплати працi. У звiтi про фiнансовi результати такi витрати вiднесенi до витрат
на ведення справи в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
У Компанiї не iснує iнших пенсiйних програм, програм додаткових виплат при виходi працiвникiв
на пенсiю або iнших значних компенсацiйних програм, якi зажадали б додаткових нарахувань.
Оподаткування
Поточнi витрати на сплату податку на страхову дiяльнiсть Компанiї розрахованi згiдно
українського податкового законодавства, де базою є валова сума страхових премiй, отриманих
(нарахованих) Компанiєю впродовж звiтного перiоду по договорах страхування i перестрахування.
Для визначення витрат по податку на страхову дiяльнiсть, а також по податку на прибуток вiд
iншої дiяльностi застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу.
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в
частинi податку на прибуток пiдприємств - з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс
передбачає, крiм iншого, також зближення бухгалтерського i податкового облiкiв. Для розрахунку
податку на
прибуток
застосовуються
наступнi
ставки
податку на
прибуток:
до 1 квiтня 2011 25%
з 1 квiтня 2011 до 31 грудня 2011 23%
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 21%
з 1 сiчня 2013 до 31 грудня 2013 19%
з 1 сiчня 2014 16%
Для операцiй, пов'язаних з ризиковими видами страхуванням, за винятком страхування життя,
ставка податку протягом перiоду, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була залишена без змiн на
рiвнi 3%. Починаючи з 01 квiтня 2011 року, при визначеннi об'єкту оподаткування не
враховуються суми перестрахувальних премiй, сплачених українським перестрахувальникам.
Ранiше вказанi суми перестрахувальних премiй зменшували суму об'єкту оподаткування на
прибуток по ставцi 3%.
Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первинною вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi iз
збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення власних коштiв учасникiв.
Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були
оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiя пiсля звiтної дати
згiдно МСБУ 10 «Подiй пiсля звiтної дати», i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним
чином.
Застосування нових стандартiв i тлумачень
На момент пiдготовки даної звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них i iнтерпретацiй,
якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi.
Керiвництво Компанiї вважає, що вказанi стандарти i тлумачення не матимуть iстотного впливу на
фiнансову звiтнiсть.
МСФО (IFRS) 9 “ Фiнансовi iнструменти ”
У листопадi 2009 року Рада з МСФО опублiкувала першу частину МСФО (IFRS) 9 «Фiнансових
iнструментiв». Даний Стандарт поступово замiнить МСФО (IAS) 39 «Фiнансових iнструментiв:
визнання i оцiнка". МСФО (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються
1 сiчня 2013 або пiзнiше. Компанiї можуть достроково застосувати першу частину стандарту для
рiчних перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2009 року або пiсля цiєї дати. Перша частина МСФО
(IFRS) 9 вводить новi вимоги до класифiкацiї i оцiнки фiнансових активiв. Зокрема, з метою
подальшої оцiнки всi фiнансовi активи повиннi класифiкуватися як, тi, що оцiнюються за
амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток,
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при цьому можливий вибiр вiддзеркалення переоцiнки безумовних пайових iнструментiв, не
призначених для торгiвлi, через iнший сукупний дохiд. В даний час Компанiя оцiнює вплив цього
стандарту, i вибирає початкову дату застосування.
Поправки до МСБУ (IAS) 19 “Винагорода спiвробiтникам”
У червнi 2011 року Рада з МСФО опублiкувала поправки до МСФО (IAS) 19. Данi поправки
набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше, з можливiстю
дострокового застосування. Згiдно поправкам проведена змiна в порядку визнання актуарних
прибуткiв i збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв,
змiнено визначення «вихiдна допомога». Актуарнi прибутки i збитки не можна буде переносити на
майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у складi прибутку або збитку.
Вартiсть послуг минулих перiодiв признаватиметься в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна
умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не
розподiлятимуться на весь перiод надання послуг в майбутньому. Секвестр пенсiйного плану буде
мати мiсце тiльки у разi значного скорочення кiлькостi працiвникiв. Доходи / збитки, що
виникають в результатi секвестру пенсiйного плану, будуть враховуються як вартiсть послуг
минулих перiодiв. Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї з метою
представлення характеристик планiв винагороди працiвникам компанiї, сум, визнаних у
фiнансовiй звiтностi, а також ризикiв, якi виникають по планах зi встановленими виплатами i
планах, що реалiзовуються декiлькома працедавцями. В даний час компанiя оцiнює вплив цього
стандарту i вибирає початкову дату застосування.
Вдосконалення МСФО
Поправка до МСФО (IAS) 12 «Податок на прибуток» - Вiдстроченi податки: вiдшкодування
активу, який лежить в основi вiдстроченого податку ». У груднi 2010 року Рада МСФО
опублiкувала поправки до МСФО (IAS) 12, якi набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2012 або пiзнiше. Вiдповiдно до поправок вiдкладений податок по
iнвестицiйнiй нерухомостi, враховується за справедливою вартiстю, i по активах, якi не
амортизуються у сферi застосування МСФО (IAS) 16, до яких застосовується модель переоцiнки,
визначатиметься виходячи з припущення, що балансова вартiсть буде вiдшкодована шляхом
продажу активу. Зараз Компанiя оцiнює вплив цiєї поправки на фiнансову звiтнiсть.
12 травня 2011 Рада з МСФО опублiкувала чотири новi стандарти, якi застосовуються для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Можливе дострокове застосування.
МСФО (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
МСФО (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно
якої поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для всiх типiв компанiй. Справжнiй
стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, зокрема для
випадкiв з потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i агента, контролем
специфiчних активiв i обставин, при яких права голосу не є домiнуючим чинником при визначеннi
контролю. Окрiм цього, МСФО (IFRS) 10 вводить особливе керiвництво по правовiдносинах
принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку i процедури консолiдацiї, якi
переносяться з МСФО (IAS) 27 i залишаються незмiнними. МСФО (IFRS) 10 замiнює собою
вимоги до консолiдацiї, що мiстяться в ПКИ (SIC) 12 «Консолiдацiя - компанiї спецiального
призначення" i МСФО (IAS) 27 «Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть». Зараз Компанiя не
чекає на який-небудь вплив застосування МСФО (IFRS) 10 на своє фiнансове положення i
результати дiяльностi.
МСФО (IFRS) 11 "Сумiсних угод"
МСФО (IFRS) 11 "Сумiсних угод" покращує облiк сумiсних угод шляхом введення методу,
вимагає вiд сторiн сумiсної угоди визнання своїх прав i зобов'язань, виходячi з цiєї угоди.
Класифiкацiя сумiсної угоди визначається шляхом оцiнки має рацiю i зобов'язань сторiн,
витiкаючих з цiєї угоди. Стандарт пропонує тiльки два види сумiсної угоди - сумiснi операцiї i
спiльну дiяльнiсть. МСФО (IFRS) 11 також виключає пропорцiйну консолiдацiю як метод облiку
сумiсних угод. МСФО (IFRS) 11 замiнює собою МСФО (IAS) 31 «Участь в спiльнiй дiяльностi" i
ПКИ (SIC) 13 «Спiльно контрольованi пiдприємство-немонетарнi внески учасникiв сумiсного
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пiдприємництва". Зараз Компанiя не чекає який-небудь вплив застосування МСФО (IFRS) 11 на
своє фiнансове положення i результати дiяльностi.
МСФО (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї»
МСФО (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї" є новим комплексним
стандартом, який мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї,
включаючи дочiрнi компанiї, сумiснi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi
компанiї. МСФО (IFRS) 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2013 або пiзнiше. Дозволяється дострокове застосування. Застосування цього стандарту може
зажадати вiд Компанiї нового розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, але не вплине на її
фiнансовий стан або результати дiяльностi.
МСФО (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю»
МСФО (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» визначає поняття справедливої вартостi i в
рамках єдиного МСФО визначає структуру оцiнки за справедливою вартiстю i вимагає розкриття
iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФО вимагають або
вирiшують оцiнку за справедливою вартiстю. Справжнiй стандарт не встановлює нiяких нових
вимог до оцiнки активу або зобов'язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiк об'єктiв, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю, i не роз'яснює питання про внесення змiн в справедливiй
вартостi. Застосування МСФО (IFRS) 13 може вплинути на оцiнку активiв i зобов'язань Компанiї,
якi враховуються за справедливою вартiстю. Зараз Компанiя оцiнює можливий вплив застосування
МСФО (IFRS) 13 на своє фiнансове положення i результати дiяльностi.
Грошовi кошти
Грошовi кошти та еквiваленти по валютах можуть бути представленi у такому виглядi:
- Каса на кiнець року – 18
- Поточний рахунок у банку на кiнець року – 20379
- Еквiваленти грошових коштiв на кiнець року – 36771
Разом на кiнець року – 57168
Дебiторська заборгованість
Дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня може бути представлена таким чином:
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
- Всього на кiнець року – 19441
- у т. ч. за строками непогашення вiд 6 до 12 мiсяцiв – 19441
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
- Всього на кiнець року – 5344
- у т. ч. за строками непогашення вiд 6 до 12 мiсяцiв – 5344
Фiнансовi iнвестицiї:
- Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств:
- за рiк – 41263
- на кiнець року довгостроковi – 52677
- Акцiї:
- на кiнець року довгостроковi – 40692
- Iншi :
- за рiк – 28336
- на кiнець року довгостроковi – 5829
Разом:
- за рiк – 69599
- на кiнець року довгостроковi – 99198
Забезпечення i резерви:
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Рух в страхових резервах за мiнусом частки перестрахувальникiв протягом 2012 року може бути
представлено таким чином:
- Залишок на початок року – 30652
- Збiльшення за звiтний рiк:
- нараховано (створено) – 19671
- Залишок на кiнець року – 50323
Разом:
- Залишок на початок року – 30652
- Збiльшення за звiтний рiк:
- нараховано (створено) – 19671
- Залишок на кiнець року – 50323
Статутний капiтал сформований вiдповiдно до статуту у сумi 21300,0 тис. грн., який розподiлено
на 426000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 50,0 грн. i станом на 31.12.2012 р. є
повнiстю сплаченим . Внески до статутного капiталу здiйсненi грошовими коштами на суму
21300,0 тис.грн. На дату балансу заявлений та сплачений статутний капiтал товариства вiдповiдає
статутним вимогам та пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.
Для створення зареєстрованого статутного фонду учасниками страховика не залучалися векселi,
страховi резерви, а також кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та
нематерiальнi активи.
Валова сума отриманих премiй
Валова сума отриманих премiй протягом 2012 року може бути представлена таким чином:
За 2012 г.
Вид страхування
Всього 93 800 855,38
добр.страх.ЦВ перед третiми особами 23 347,42
добр.страх.вантажiв 2 461 471,89
добр.страх.вiд вогневих ризикiв 17 875 033,18
добр.страх.вiд н/в 144 288,17
добр.страх.здоров"я 3 215,49
добр.страх.майна 61 786 783,63
добр.страх.медичних витрат 1 181,70 добр.страх.транспортних засобiв 11 324 221,35
добр.страх.фiнансових ризикiв 1 613,50
обов.страх. ЦВ на об"єктах пiдвищ.небезпеки 83 435,15
обов.страх.ЦВ-небезпечнi вантажi 22 274,85
обов.страх.вiд н/в на транспортi 53 197,05
обов.страх.членiв ДПД 20 792,00
Премiї, сплаченi перестрахувальникам
Частка страхових платежiв, що належить перестрахувальникам, може бути представлена таким
чином:
За 2012 г.
Корреспондент Вид страхування Об’єкт облiку
Всього
Всього Всього Всього 950 400,00
Авеста Страхування СТ ТДВ добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 6 449,43
Арма ЗАТ СК добр.страх.майна перестрахувальна премiя 6 721,12
добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 656 071,49
Добробут
ЗАТ
НФСК
добр.страх.майна
перестрахувальна
премiя
33
814,27
добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 7 088,95
Оранта-Сiч СК ВАТ добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 72 327,00
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Скайд
СК
ВАТ
добр.страх.майна
перестрахувальна
премiя
добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 135 075,95
Унiк СК ТзДВ добр.страх.транспортних засобiв перестрахувальна премiя 31 794,73

1

057,06

Страховi виплати i страховi вiдшкодування
Валова сума витрат по страховим вiдшкодуванням протягом 2012 року може бути представлена
таким чином:
Страх. Вiдшкодування
по видах страхування
За 2012 р.
Вид страхування
Всього 4 744 428,12
добр.страх.вiд н/в 12 226,00
добр.страх.здоров"я 3 746,00
добр.страх.майна 50 350,35
добр.страх.транспортних засобiв 4 678 105,77
Iншi операцiйнi доходи i витрати протягом 2012 i 2011 рокiв включали:
Доходи i витрати:
- Штрафи, пенi, неустойки:
- витрати – 2
- Iншi операцiйнi доходи i витрати:
- доходи – 4482
- витрати – 2664
- Iншi фiнансовi доходи i витрати:
- доходи – 1725
- Iншi доходи i витрати: реалiзацiя фiнансових iнвестицiй:
- доходи – 27560
- витрати – 41100
- Iншi доходи i витрати:
- доходи – 349
- витрати – 9
Витрати по податку на прибуток
Витрати на оподаткування валових доходiв вiд страхової i iншої дiяльностi протягом 2012 року
включали:
Податок на прибуток:
- Поточний податок на прибуток (сума) – 3198
- Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього (сума) – 3198
- у тому числi: поточний податок на прибуток (сума) – 3198
Договiрнi i умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики
Загальнi економiчнi умови
Українськiй економiцi, як i ранiше, властивi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки
включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру i нормативну базу, регулюючу
дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертовану нацiональної валюти i обмеження по здiйсненню
валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Уряд розробив ряд
заходiв, направлених на вирiшення даних питань, проте до теперiшнього часу реформи, необхiднi
для створення фiнансової, правової i регуляторної систем, не завершенi.
Подальше iснування полiтичної i економiчної нестабiльностi може привести до непередбачених
змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть
полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування,
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включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою вплинути на можливiсть
Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
Податкова система
На даний момент в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi
утримуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють нарахування
i виплату податкiв i зборiв, часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi.
Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких проблем. Часто iснують
рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну
невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi чинники визначають
наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш
розвиненою податковою системою.
Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань по податках i
вiдображає їх в своїй звiтностi по методу нарахувань.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво
Компанiї вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi можуть бути наслiдком
позовiв i претензiй, у разi виникнення, не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або
результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Фiнансовi iнструменти – Управлiння ризиками
Дiяльнiсть Компанiї схильна до рiзних фiнансових ризикiв: кредитного ризика, ризика лiквiдностi
i ринкового ризику (ризик змiни справедливої вартостi або ставки вiдсотка грошових потокiв, а
також валютний ризик). Подiбно до всiх iнших галузей бiзнесу, Компанiя схильна до ризикiв, що
виникають в результатi використання фiнансових iнструментiв. Дана примiтка описує цiлi,
полiтики i шляхи управлiння вказаними ризиками, а також методи їх визначення. Подальша
кiлькiсна iнформацiя, пов'язана з даними ризиками, представлена в данiй фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду не спостерiгалося iстотних змiн в схильностi Компанiї до ризикiв,
пов'язаних з фiнансовими iнструментами, її цiлях, полiтиках i шляхах управлiння даними
ризиками або методах їх визначення в порiвняннi з попереднiми перiодами, якщо в данiй Примiтцi
не вказане iнше.
Основнi фiнансовi iнструменти
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї, що приводять до ризику фiнансових iнструментiв,
наступнi:
- Дебiторська заборгованість
- Iнвестицiї в пайовi цiннi папери, що не котируються, в Українi
- Грошовi кошти i їх еквiваленти в банках
- Кредиторська заборгованость
Основнi цiлi, полiтики i шляхи
Загальна програма Компанiї по управлiнню ризиками визнає непередбачуванiсть фiнансових
ризикiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйної негативної дiї вказаних ризикiв на фiнансове
положення Компанiї. Управлiння ризиками здiйснюється Головою правлiння Компанiї вiдповiдно
до полiтики, затвердженої Зборами учасникiв. Голова правлiння Компанiї визначає i оцiнює
фiнансовi ризики в тiснiй спiвпрацi з операцiйними пiдроздiлами Компанiї. Управлiння Компанiєю
надає всеосяжне керiвництво i операцiйнi принципи загального управлiння ризиками, а також
письмовi полiтики вiдносно окремих сфер, таких як: валютний ризик, процентний ризик,
кредитний ризик i надлишок лiквiдностi по iнвестицiях.
Збори учасникiв несуть вiдповiдальнiсть за визначення цiлей i полiтик Компанiї вiдносно
управлiння ризиками, залишаючи за собою остаточну вiдповiдальнiсть за них. Збори учасникiв
розподiляють обов'язки за розробку i операцiйнi процеси, що забезпечують ефективне
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застосування даних цiлей i полiтик до фiнансової дiяльностi Компанiї. Збори учасникiв отримують
регулярнi повiдомлення вiд Голови правлiння компанiї, за допомогою яких воно вивчає
ефективнiсть здiйснюваних процесiв i вiдповiднiсть встановлюваних цiлей i полiтик. Метою
дiяльностi Зборiв учасникiв є створення полiтик, направлених на зниження ризикiв наскiльки це
представляється можливим так, щоб конкурентоспроможнiсть i гнучкiсть Компанiї не були
схильнi до надмiрного негативного впливу вказаних ризикiв. Докладнiша iнформацiя вiдносно
даних полiтик викладена нижче.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фiнансових збиткiв Компанiї, якщо замовник (страхувальник,
перестрахувальник) або зустрiчна сторона по фiнансовому iнструменту не виконують своїх
зобов'язань за контрактом. В основному, Компанiя схильна до кредитного ризику у зв'язку з
продажем страхових продуктiв в кредит українським клiєнтам i нерезидентам (розстрочка
платежу), а також простроченням платежiв страхувальниками у зв'язку з їх банкрутством або
фiнансовим положенням, що погiршало.
Вiдповiдно до внутрiшньої полiтики оцiнки ризикiв Компанiї, кожен новий страхувальник
оцiнюється до заключення з ним договору страхування; основними показниками
кредитоспроможностi клiєнта є його страхова iсторiя i мiцнiсть балансу (виходячи з даної
iнформацiї формується страховий тариф). При вступi до комерцiйних вiдносин з Компанiєю,
новому страхувальниковi пропонуються умови жорсткiшi, нiж тi, що розповсюджуються на
страхувальникiв, що мають тривалiшу страхову iсторiю в Компанiї. Цi умови припускають, як
правило, оплату страхових послуг у момент укладення договору. Компанiя класифiкує торгову
дебiторську заборгованiсть по категорiях виходячи з термiну її виникнення. Вiдносно
простроченої заборгованостi Керiвництвом Компанiї проводиться iнтенсивна робота з
боржниками, розробляються графiки погашення заборгованостi, одержанi гарантiйнi листи про
оплату протягом фiнансового року.
Максимальна схильнiсть до таких компонентiв кредитного ризику, як торгова i iнша дебiторська
заборгованiсть на дату звiтностi, також пов'язана iз справедливою вартiстю торгової i iншої
дебiторської заборгованостi.
Грошовi кошти i їх еквiваленти, а також депозити в банках i фiнансових установах також
сприяють зростанню кредитного ризику. Оскiльки Компанiя постiйно оцiнює фiнансову стiйкiсть
банкiв, з якими вона взаємодiє в Українi, ризик невиконання банками своїх зобов'язань перед
Компанiєю iстотний з погляду Компанiї. Цей ризик частково знижується за допомогою полiтики
диверсифiкацiї при розмiщеннi грошових коштiв в українських банках, крiм того, українським
законодавством передбачено можливiсть розмiщення на депозитних рахунках в однiй банкiвськiй
установi не бiльше 20% вiд
загальної суми
технiчних страхових
резервiв.
Максимальний ризик такого компоненту кредитного ризику, як грошовi кошти i їх еквiваленти, i
депозити в банках i iнших фiнансових установах на дату звiтностi, представлений справедливою
вартiстю залишкiв грошових коштiв, що пiдлягають виплатi такими банками i фiнансовими
установами.
Компанiя не укладає деривативи з метою управлiння кредитним ризиком. Проте, в деяких окремих
випадках Компанiя може зробити заходи по зниженню таких ризикiв, якщо їх концентрацiя
iстотна.
В результатi кредитного контролю i процедур за оцiнкою риски, Компанiя не чекає виникнення
яких-небудь збиткiв вiд невиконання своїх зобов'язань зустрiчними сторонами на дату звiтностi у
зв'язку з фiнансовими iнструментами, що беруть участь в поточнiй дiяльностi Компанiї.
Ризик ліквідності
Ризик лiквiдностi виникає у зв'язку з управлiнням Компанiєю своїм оборотним капiталом, а також
основними сумами погашення по боргових iнструментах Компанiї. Ризик полягає в тому, що
Компанiя стикатиметься з труднощами в процесi виконання своїх зобов'язань у мiру настання
термiну їх оплати. Це може зробити негативний вплив на безперервнiсть дiяльностi Компанiї i
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результати її дiяльностi. Розумне управлiння ризиком лiквiдностi має на увазi пiдтримку
достатньої кiлькостi грошових коштiв.
Полiтика Компанiї направлена на забезпечення постiйної наявностi достатньої кiлькостi грошових
коштiв з метою виконання своїх зобов'язань по мiрi настання термiну їх оплати. З цiєю метою
Компанiя проводить розмiщення наявних засобiв технiчних резервiв на банкiвських депозитах,
цiнних паперах українських емiтентiв, правах вимог до перестрахувальникiв.
У разi недостатнiх залишкiв грошових коштiв на поточних рахунках в результатi iстотних
страхових виплат, Компанiя може ватися до перекладу частини коштiв, розмiщених на депозитних
рахунках, на поточнi рахунки i направити на фiнансування поточних потреб Компанiї. Компанiя
для фiнансування поточної дiяльностi не вдається до таких фiнансових iнструментiв як кредити i
овердрафти.
Ринковий ризик
Ринковий ризик може виникнути у зв'язку з використанням Компанiєю процентних, товарних,
виражених в iноземнiй валютi фiнансових iнструментiв. Даний ризик полягає в коливаннi
справедливої вартостi або майбутнiх грошових потокiв фiнансових iнструментiв у зв'язку iз
змiною процентних ставок (процентний ризик) i курсу валют (валютний ризик). За станом на 31
грудня 2012 року, у Компанiї не було iнвестицiй в такi iнструменти.
Процентний ризик потоку грошових коштiв i справедливої вартостi
Оскiльки у Компанiї є iстотна кiлькiсть процентних активiв, її доходи i операцiйнi грошовi потоки
залежать вiд змiн ринкових ставок.
Процентний ризик Компанiї виникає у зв'язку з розмiщенням грошових коштiв на депозитних
рахунках в банках. Потенцiйно, депозити, розмiщенi по плаваючiй ставцi пiддають Компанiю
процентному ризику потоку грошових коштiв. Депозити, розмiщенi по фiксованих ставках,
пiддають Компанiю процентному ризику справедливої вартостi. Операцiйна полiтика Компанiї
полягає в пiдтримцi, принаймнi, 80% своїх депозитiв в iнструментах по фiксованiй ставцi. За
станом на 31 грудня 2012 року, всi депозити Компанiї мали фiксованi ставки.
Компанiя аналiзує процентний ризик на щомiсячнiй основi. Аналiз чутливостi здiйснюється
шляхом застосування рiзних процентних ставок по депозитах, розмiщених по фiксованих ставках.
Валютний ризик
Валютним ризиком є ризик змiни вартостi фiнансового iнструменту у зв'язку iз змiною курсiв
обмiну валют. Фiнансове положення i грошовi потоки Компанiї схильнi до дiї коливання курсiв
обмiну iноземних валют.
Страховий ризик
Вiдповiдно до МСФО 4 страховий ризик – це ризик настання невизначеної майбутньої подiї,
визначеного договором страхування, який може призвести до виплати Страховиком
вiдшкодування власнику договору страхування, якщо обумовлена невизначена майбутня подiя
(страхова подiя) надає несприятливу дiя на утримувача договору страхування. З метою мiнiмiзацiї
страхового ризика Компанiя проводить оцiнку значностi ризику страхування за кожним договором
страхування при його отриманнi вiд Страхувальника з використанням розроблених правил
андеррайтингу для кожного виду страхування. Компанiєю оцiнюється страхова iсторiя кожного
об'єкту страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманнi
залежно вiд виду страхування i полiтики Компанiї, що дiє, щодо диверсифiкацiї ризикiв
страхового портфеля. У разi перевищення страхової суми по окремому предмету договору
страхування 10% вiд суми статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв i страхових
резервiв, Компанiя передає ризики в сумi перевищення вказаного розмiру в перестрахування.
За стандартних умов залучення ризикiв в компанiї застосовується наступна полiтика розмiщення
ризикiв в перестрахуваннi:
- перестрахування здiйснюється на факультативнiй основi, враховуючи принципи збалансованостi
страхового портфеля i забезпечення фiнансової стабiльностi. Рiшення про перестрахуваня ризикiв,
приймається iндивiдуально у кожному окремому випадку.
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На 31 грудня 2012 року Компанiя не має iстотних страхових претензiй, що виникли в минулих
звiтних перiодах, по яких зберiгається невизначенiсть вiдносно суми i термiнiв вiдшкодування.
Договори страхування Компанiї не мiстять вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв.
Розкриття iнформацiї про капiтал
Визначення капiталу Компанiї полягає в статутному капiталi, накопиченому нерозподiленому
прибутку i iнших резервах капiталу. Керiвництво бачить свою роль як корпоративних кураторiв,
що несуть вiдповiдальнiсть за збереження i зростання капiталу, а також за отримання учасниками
необхiдної суми прибутку.
Цiлi Компанiї в завданнi пiдтримки i зростання капiталу:
- забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому з метою надання
прибутку учасникам i вигод iншим зацiкавленим сторонам
- зниження i контроль над ризиками, до яких схильне операцiйне i конкурентне середовище
активiв Компанiї, а, отже, збереження цiлiсностi Компанiї, i
- забезпечення достатньої суми прибутку учасникiв шляхом реалiзацiї страхових продуктiв, що
мають попит у замовникiв по тарифах, вiдповiдних рiвню риски i очiкуванням учасникiв.
Компанiя встановлює суму капiталу, який їй необхiдний, пропорцiйно ризикам. Компанiя
управляє структурою свого капiталу i коректує її з урахуванням змiн економiчнiй ситуацiї i
характеристик ризикiв поточного торгового середовища. Основнi активи Компанiї полягають,
головним чином, з грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй. При цьому пакет даних iнвестицiй
достатньо диверсифiкований, що дає пiдстави змiцнення фiнансового положення Компанiї.
З метою пiдтримки або змiни структури капiталу, Компанiя може збiльшити статутний капiтал,
змiнити суму дивiдендiв, що виплачуються учасникам, погасити заборгованостi, повернути
капiтал учасникам або реалiзувати активи для полiпшення грошової позицiї. Як показує досвiд,
першi три методи використовувалися з метою отримання i пiдтримки бажаної структури капiталу
Власний
капiтал
включає
всi
компоненти
капiталу,
такi як: статутний капiтал, нерозподiлений прибуток i резерв переоцiнки.
Справедлива вартiсть фiнансових інвестицій
При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя застосовує рiзнi методи i
робить допущення, якi грунтуються на ринкових умовах, якi iснують на дату балансу.
Номiнальна вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань з термiном погашення до одного року, за
вирахуванням резервiв на зменшення корисностi, вважається їх справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх
грошових потокiв iз застосуванням поточної ринкової процентної ставки, по якiй Компанiя може
запозичити аналогiчнi фiнансовi інструменти
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв, якi включають грошовi кошти, довгостроковi
iнвестицiї, короткострокову дебiторську i кредиторську заборгованiсть, короткостроковi векселi,
приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Керiвник Матковська В.В.
Головний бухгалтер Березняк С.П.
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Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
Протягом звiтного перiоду емiтент не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за якими
забезпечене об"єктами нерухомостi.
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