Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Мейзнер Я.Я.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30968986
4. Місцезнаходження
м. Київ , 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 499-77-66 (044) 499-77-60
6. Електронна поштова адреса
lawyer@alfaic.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Видання "Бюлетень Цiннi папери України" 80

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.alfaic.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., iнформацiю про
органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються,
тому що Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в
Товариствi не створювалась спецiальна посада корпоративного секретаря.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв) не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., приватнi
акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення
цiнних паперiв, не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., приватнi
акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення
цiнних паперiв, не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не
надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд
03.12.2013 р., приватнi акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не розкривають дану iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не
випускало облiгацiї.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не
випускало iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що
Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що
Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не викупало власних акцiй.
Опис бiзнесу не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., приватнi акцiонернi товариства, якi не
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не розкривають
дану iнформацiю.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що
емiтенти цiнних паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують
розрахунок вартостi чистих активiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається,
тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не
випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Текст аудиторського висновку (звiту) не надається, тому що вiдповiдно до
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., приватнi
акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення
цiнних паперiв, не розкривають дану iнформацiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р., емiтенти цiнних
паперiв, якi вiдповiдно до законодавства складають фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, у складi Iнформацiї
розкривають фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не
випускало цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 623920
3. Дата проведення державної реєстрації
07.06.2000
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
97480000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
457
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Альфа-Банк"
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26507010601602
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Альфа-Банк"
5) МФО банку
300346

6) поточний рахунок
26507010601602
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв

Опис

АЕ
198672

Опис

Обов`язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

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, господарська
дiяльнiсть на яких може
Опис

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

4

5

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
08.07.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500300

Обов`язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

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

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500302

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500303

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500304

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

України
Опис

Обов`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)

Опис

АВ
500305

Опис

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування
здоров`я)

Опис

Опис

АВ
500283

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500284

Добровiльне страхування залiзничного транспорту

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500286

Добровiльне страхування здоров`я на випадок хвороби

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500291

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500285

Державна
комiсiя з
13.01.2010 регулювання Необмежена
ринкiв
фiнансових

послуг
України
Опис

Добровiльне страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Опис

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Опис

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

Опис

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

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

Опис

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500281

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
Необмежена
13.01.2010
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500301

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500288

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500287

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500280

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500292

Державна
комiсiя з
13.01.2010
Необмежена
регулювання
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Опис

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Опис

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдпов-стi власникiв наземного транспорту, вiдповстi власникiв повiтряного транспорту, вiдпов-стi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдпов-сть перевiзника)

Опис

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500355

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500290

Опис

Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Опис

Опис

Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
520930

Державна
комiсiя з
регулювання
18.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АГ
569367

Добровiльне страхування повiтряного транспорту

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АВ
500282

Добровiльне страхування медичних витрат

Державна
комiсiя з
регулювання
13.01.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
08.02.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

АГ
569366

08.02.2011

Державна
комiсiя з
Необмежена
регулювання

ринкiв
фiнансових
послуг
України
Опис

Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування

Опис

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

Державна
комiсiя з
регулювання
19.09.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

АВ
584980

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО
"ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"

уповноважене рейтингове
агентство

10.01.2013

uaAA

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мейзнер Яцек Якуб
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Унiверситет Миколая Коперника (Польща), магiстр з управлiння та маркетингу; Iнститут Торгiвлi
та Мiжнародних Фiнансiв, вчений ступiнь магiстра господарського управлiння у мiжнародному
фiнансовому менеджментi
6) стаж керівної роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з питань органiзацiї та розвитку iндивiдуальних продажiв ВАТ "Страхова

компанiя" ПЗУ Україна страхування життя"
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.11.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: вирiшення всiх питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що
чинним законодавством України, Статутом та/або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради,
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства або мають вирiшуватися Правлiнням Товариства
виключно в колегiальному порядку; здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства,
здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади,
мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь - яких форм
власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової
ради Товариства та Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори
страхування, договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори
iз здiйснення фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi та iншi
договори (контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право першого пiдпису всiх
документiв фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою
бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження,
якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження штатного розкладу, правил
внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, пов'язаних з
органiзацiйною структурою Товариства, прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства,
визначення посадових окладiв, надбавок, премiй, матерiальних заохочень, та iнших форм оплати
працi вiдповiдно до затвердженої системи оплати працi працiвникiв Товариства, здiйснення iнших
дiй по поточному керiвництву складом Товариства, затвердження умов оплати працi посадових
осiб фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств Товариства; затвердження правил страхування,
страхових тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обгрунтування запланованої
страхової (перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень щодо надання знижок при
укладаннi договорiв страхування; прийняття рiшень щодо надання спонсорської та благодiйної
допомоги; прийняття рiшень щодо участi в iнвестуваннi та спiльних проектах; пiдписання змiн до
Статуту Товариства вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Голова
Правлiння Товариства (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Товариства) має право видавати
iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв
Товариства; керiвництво дiяльнiстю створюваних Товариством дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв здiйснюється особами, якi призначаються Головою Правлiння Товариства або
Виконуючим обов'язки Голови Правлiння Товариства.
Винагорода виплачується згiдно з трудовим контрактом, у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. У звiтному перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Член Правлiння Страхової компанiї PZU non-life (Польща); Голова
Правлiння Пенсiйного фонду PZU; Радник Президента, Директор з розвитку мiжнародного ринку
Страхової Групи PZU (Польща), Член Наглядової Ради PZU Литва, PZU Україна; Радник
Президента, Директор з розвитку мiжнародного ринку Страхової Групи PZU (Польща), Член
Наглядової Ради PZU Литва, PZU Україна; Член Правлiння, Голова Правлiння Страхової групи
PZU Україна.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано
* 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.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Академiя працi та соцiальних вiдносин Федерацiї професiйних спiлок України (м. Київ), за
спецiальнiстю "Правознавство", квалiфiкацiя юриста
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "УСК "Княжа", директор юридичного департаменту (з 27.02.07-19.03.07)
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.11.2007 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: здiйснення без довiреностi будь-яких дiй вiд iменi Товариства,
здiйснення представництва iнтересiв Товариства у вiдносинах з органами державної влади,
мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, будь-яких форм
власностi, забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та
Правлiння Товариства; укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори страхування,
договори перестрахування, договори спiвстрахування, депозитнi договори, договори iз здiйснення
фiнансових iнвестицiй, договори купiвлi - продажу, векселi, грошовi зобов'язання та iншi договори
(контракти, угоди), в тому числi зовнiшньоекономiчнi; право першого пiдпису всiх документiв
фiнансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, якi є основою бухгалтерської
звiтностi, у тому числi звiтiв та балансiв; право видавати накази, розпорядження, якi є
обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; затвердження правил страхування, страхових
тарифiв, типових договорiв страхування, економiчного обгрунтування запланованої страхової
(перестрахувальної) дiяльностi тощо; прийняття рiшень, щодо надання знижок при укладаннi
договорiв страхування; Перший заступник Голови Правлiння Товариства має право видавати
iншим особам довiреностi на виконання дiй вiд iменi Товариства, на представництво iнтересiв
Товариства.
Винагорода виплачується згiдно з трудовим контрактом, у натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: Будiвельне управлiння № 29 ВАТ "Трест "Київмiськбуд - 6", юрист;
ТОВ "Агентство правових технологiй "Конс'юрпол", Вiце-президент; ВАТ "СК " СКАЙД-ВЕСТ",
надалi - Страхова група PZU Україна, начальник юридичного вiддiлу, начальник юридичного
управлiння, директор юридичного департаменту; ВАТ "СК "Скайд-вест-життя", Член Правлiння.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* 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.

1) посада

Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
INNOCAST HOLDINGS LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 231834
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.07.2013 3 роки
9) Опис
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю
плану роботи, затвердженого Наглядовою радою, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової
ради, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства,
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, протягом 14
днiв з дати обрання (призначення) Голови та Членiв Правлiння Товариства укладає вiд iменi
Товариства трудовi договори з Головою та Членами Правлiння.
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
У звiтному перiодi змiни посадової особи не було
* 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.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиманський Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Київський державний лiнгвiстичний унiверситет, квалiфiкацiя - вчитель англiйської та
французької мов i зарубiжної лiтератури, Київський нацiональний економiчний унiверситет,
квалiфiкацiя - магiстр дiлового адмiнiстрування
6) стаж керівної роботи (років)**

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор Департаменту iнвестицiйних проектiв ПАО "Альфа-Банк"
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.07.2013 5 рокiв
9) Опис
Має право отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для
належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з моменту
подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї., отримувати уснi та
письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок, оглядати примiщення, де
зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть, iнiцiювати
проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради
Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени
Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом
дорадчого голосу, вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки
порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, у разi необхiдностi та у
межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок
професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв, отримувати справедливу винагороду та
компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась.
22.07.2013р. вiдбулася змiна посадової особи за рiшенням акцiонерiв. 22.07.2013 р. на
Позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» прийнято
рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Грачова
Ю.Л. та обрано Голову Ревiзiйної комiсiї – Шиманського I.В. (Протокол № 03 вiд 22.07.2013).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв.
Перелiк попереднiх посад - Начальник управлiння iнвестицiйних проектiв ЗАТ "Альфа-Банк",
Начальник вiддiлу по управлiнню ризиками ПАТ "Альфа-Банк".
Iнформацiя про посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* 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.

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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
Правлiння

Мейзнер Яцек
Якуб

0

0

0

0

0

0

Перший
заступник
Голови
Правлiння

Супрун Андрiй
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

INNOCAST
HOLDINGS
LIMITED

97478

99.998

97478

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Шиманський Iгор
Володимирович

1

0.001

1

0

0

0

97479

99.999

97479

0

0

0

НЕ 231834

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

INNOCAST
HOLDINGS
LIMITED

HE231834

1066 Кiпр ТемiстоклiДервi Нiкосiя Еленiонбiлдiнг, 5

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Дата
внесення
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

97478

99.998

97478

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

97478

99.998

97478

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
29.04.2013
100
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
2. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за результатами дiяльностi
Товариства за 2012рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами
проведених перевiрок у 2012 роцi.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за результатами
дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку i визначення порядку покриття збиткiв за результатами
дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
9. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариств
10. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
11. Затвердження умов цивiльно – правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, Резвiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв.
12. Затвердження Положення (Принципи) корпоративного управлiння Товариства.
13. Про внесення змiн до Положення про Правлiння.
Результати розгляду питань порядку денного загальних зборiв:
1. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв – Шиманського I.В., секретарем
Загальних зборiв – Шевкопляса О.А.;
2. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi 2 (двох) осiб та
обрати до її складу наступних осiб: Голова Лiчильної комiсiї: Корабельнiкова Н.В., Член Лiчильної
комiсiї: Грузденко Н.С.;
3. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:
Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного та оголошення
акцiонерам та/або їх представникам iнформацiї, щодо пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень.
Через кожнi 2 години безперервної роботи Голова Загальних зборiв має право оголосити перерву
тривалiстю не менше 15 та не бiльше 60 хвилин.
Збори не можуть тривати пiсля 22 години за мiсцевим часом.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення
перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що
розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня
не проводиться.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборiв, визначається на
пiдставi даних реєстрацiї першого дня.
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про
проведення Загальних зборiв.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв Товариства не може перевищувати 3 (трьох).
Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв в
тiй черговостi, в якiй вони перелiченi в порядку денному.
Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:
- основна доповiдь – до 30 хвилин;
- спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 15 хвилин;
- вiдповiдi на запитання – до 20 хвилин.
Обговорення питань порядку денного проводиться в термiн – до 20 хв.
Виступаючим з додатковою iнформацiєю, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного - до 5 хв.

Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв має право перервати того, хто виступає, якщо вiн не дотримується
зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
Акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретаревi Загальних зборiв вiдповiдну письмову
заяву iз зазначенням питань, з приводу яких вiн бажає виступити, основнi тези виступу. Час виступу у
дебатах не може перевищувати 5 хв. Заяви акцiонерiв приймаються в порядку їх надходження.
Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.
Акцiонер може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу в дебатах. Вiдмова вiд права на виступ на
користь iншої особи забороняється. Вiдсутнiсть акцiонера в мiсцi, де вiдбуваються Загальнi збори в
момент надання йому слова розглядається, як його вiдмова вiд права на виступ. Акцiонер може
виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам виключно в письмовiй формi, всi питання
оформляються та подаються в письмовiй формi Секретарю Загальних зборiв. Питання мають бути
сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача
(спiвдоповiдача). Розгляд кожного питання порядку денного не може бути довшим за 80 хвилин (без
урахування часу на основну доповiдь).
Пiсля обговорення Голова Загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з
питання порядку денного, що розглядається.
Всi питання на Загальних зборах вирiшуються шляхом голосування i прийняттям (неприйняттям)
вiдповiдного рiшення.
Голосування на Загальних зборах проводиться вiдкритим голосуванням шляхом пiдняття акцiонеpами
мандатiв, за принципом одна голосуюча акцiя – один голос.
Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.
Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Членами
лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У
разi, якщо наступне питання пов’язане з попереднiм, Голова Загальних Зборiв повинен дочекатись
оголошення результатiв голосування з попереднього питання.
Пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв Голова Загальних зборiв оголошує про їх закриття.;
4. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi
Товариства за 2012 рiк (Додаток 1) та визнати роботу Правлiння Товариства за 2012 рiк задовiльною;
5. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами проведених
перевiрок у 2012 роцi (Додаток 2).;
6. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi
Товариства за 2012 рiк.
7. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк та баланс
Товариства за 2012 рiк.
8. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: дивiденди по акцiям ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» за 2012 рiк
акцiонерам не виплачувати , 5% чистого прибутку Товариства за 2012 рiк направити на вiдрахування
до резервного капiталу, а залишок прибутку залишити нерозподiленим;
9. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: переобрати на новий трирiчний строк членiв Наглядової ради: Голова
Наглядової ради: компанiя «IННОКАСТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД», Член Наглядової ради: Шиманський
I.В.;
10. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: переобрати на новий п’ятирiчний строк членiв Ревiзiйної комiсiї: Голова
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор): Грачов Ю.Л.;
11. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: перенести розгляд питання про «Затвердження умов цивiльно – правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Резвiзiйної комiсiї Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих
договорiв» на наступнi Загальнi збори;
12. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити Положення (Принципи) корпоративного управлiння
Товариства;
13. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: внести змiни до Положення про Правлiння шляхом затвердження Змiн до
Положення про Правлiння.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

чергові

позачергові
X
27.05.2013
100

Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв прийнято на засiданнi Наглядової

ради ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 08 травня 2013р. (Протокол № 2).
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
2. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
5. Про приватне розмiщення акцiй.
6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо
затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що
пропонуються до розмiщення, щодо затвердження результатiв розмiщення акцiй та звiту про
результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та прийняття рiшення про дострокове закiнчення
приватного розмiщення акцiй.
7. Визначення уповноважених осiб Товариства по забезпеченню органiзацiї розмiщення акцiй.
8. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до
яких прийнято рiшення про розмiщення.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного загальних зборiв:
1. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв – Грачова Ю.Л. , секретарем Загальних
зборiв – Шевкопляса О.А.;
2. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi 2 (двох) осiб та
обрати до її складу наступних осiб: Голова Лiчильної комiсiї: Корабельнiкова Н.В., Член Лiчильної
комiсiї: Грузденко Н.С.;
3. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:
-Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного та оголошення
акцiонерам та/або їх представникам iнформацiї, щодо пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень.
Через кожнi 2 години безперервної роботи Голова Загальних зборiв має право оголосити перерву
тривалiстю не менше 15 та не бiльше 60 хвилин.
Збори не можуть тривати пiсля 22 години за мiсцевим часом.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення
перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що
розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня
не проводиться.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборiв, визначається на
пiдставi даних реєстрацiї першого дня.
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про
проведення Загальних зборiв.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв Товариства не може перевищувати 3 (трьох).
Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв в
тiй черговостi, в якiй вони перелiченi в порядку денному.
Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:
- основна доповiдь – до 30 хвилин;
- спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 15 хвилин;
- вiдповiдi на запитання – до 20 хвилин.
Обговорення питань порядку денного проводиться в термiн – до 20 хв.
Виступаючим з додатковою iнформацiєю, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного - до 5 хв.
Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв має право перервати того, хто виступає, якщо вiн не дотримується
зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
Акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретаревi Загальних зборiв вiдповiдну письмову
заяву iз зазначенням питань, з приводу яких вiн бажає виступити, основнi тези виступу. Час виступу у
дебатах не може перевищувати 5 хв. Заяви акцiонерiв приймаються в порядку їх надходження.
Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.
Акцiонер може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу в дебатах. Вiдмова вiд права на виступ на
користь iншої особи забороняється. Вiдсутнiсть акцiонера в мiсцi, де вiдбуваються Загальнi збори в
момент надання йому слова розглядається, як його вiдмова вiд права на виступ. Акцiонер може
виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам виключно в письмовiй формi, всi питання
оформляються та подаються в письмовiй формi Секретарю Загальних зборiв. Питання мають бути
сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача

(спiвдоповiдача). Розгляд кожного питання порядку денного не може бути довшим за 80 хвилин (без
урахування часу на основну доповiдь).
Пiсля обговорення Голова Загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з
питання порядку денного, що розглядається.
Всi питання на Загальних зборах вирiшуються шляхом голосування i прийняттям (неприйняттям)
вiдповiдного рiшення.
Голосування на Загальних зборах проводиться вiдкритим голосуванням шляхом пiдняття акцiонеpами
мандатiв, за принципом одна голосуюча акцiя – один голос. Голосування з питання №4 порядку
денного здiйснюється бюлетенями.
Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.
Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Членами
лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У
разi, якщо наступне питання пов’язане з попереднiм, Голова Загальних Зборiв повинен дочекатись
оголошення результатiв голосування з попереднього питання.
Пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв Голова Загальних зборiв оголошує про їх закриття.;
4. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових
внескiв з 94 480 000,00 гривень до 97 480 000,00 гривень шляхом розмiщення 3 000 штук простих
iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi, а саме 1000,00 гривень за одну просту iменну акцiю
Товариства, на загальну суму 3 000 000,00 гривень;
5. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: 1. Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 2.
Затвердити Протокол рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства та оформити його окремим
додатком, який є невiд’ємною частиною (додаток №1);
6. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Визначити Правлiння Товариства уповноваженим органом Товариства,
якому надаються повноваження щодо:
• прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками акцiй
(якщо на запланований обсяг акцiй достроково укладенi договори з першими власниками та акцiї
повнiстю оплаченi);
• затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками;
• затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного
розмiщення;
• прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
• повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi законодавством
строки результатiв приватного розмiщення акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке
рiшення, або у разi не внесення (не затвердження) у встановленi законодавством строки змiн до
статуту, пов’язаних iз збiльшенням статутного капiталу акцiонерного товариства з урахуванням
результатiв розмiщення акцiй або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
• письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.;
7. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Визначити Першого заступника Голови Правлiння Супруна Андрiя
Володимировича уповноваженою особою, якому надаються повноваження: 1. здiйснювати
персональне повiдомлення всiх акцiонерiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв
товариства, на яких прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне)
розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення; 2.проводити дiї
щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до
яких прийнято рiшення про розмiщення; 3.проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного)
розмiщення акцiй.;
8. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Затвердити перелiк iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй,
вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення:
№ п/п Найменування Статус Код за ЄДРПОУ/Iдентифiк. код Мiсцезнаходження
1. Грачов Юрiй Леонiдович акцiонер 2835711736 02218, Україна, м. Київ, пр.Ватутiна, 2, кв.121
2. Шиманський Iгор Володимирович акцiонер 2758408853 04053, Україна, м. Київ,
вул.Кудрявська,31/33, кв. 12
3. INNOCAST HOLDINGS LIMITED акцiонер НЕ 231834 Thermistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd
Floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
9. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Не вносити змiни до статуту Товариства.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення

чергові

позачергові
X
22.07.2013

Кворум
зборів**

Опис

100
Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв прийнято на засiданнi Наглядової
ради ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 21 червня 2013р. (Протокол № 5).
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборiв.
4. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Про затвердження умов цивiльно – правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного загальних зборiв:
1. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: створити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi 2 (двох) осiб та
обрати до її складу наступних осiб: Голова Лiчильної комiсiї: Корабельнiкова Н.В., Член Лiчильної
комiсiї: Грузденко Н.С.;
2. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв – Шиманського I.В,, секретарем
Загальних зборiв – Скворцова В.Ю.;
3. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:
-Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного та оголошення
акцiонерам та/або їх представникам iнформацiї, щодо пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень.
Через кожнi 2 години безперервної роботи Голова Загальних зборiв має право оголосити перерву
тривалiстю не менше 15 та не бiльше 60 хвилин.
Збори не можуть тривати пiсля 22 години за мiсцевим часом.
У ходi Загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення
перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались
для участi у Загальних зборах та є власниками акцiй, голосуючих принаймнi з одного питання, що
розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) наступного дня
не проводиться.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборiв, визначається на
пiдставi даних реєстрацiї першого дня.
Пiсля перерви Загальнi збори проводяться в тому самому мiсцi, що зазначене в повiдомленнi про
проведення Загальних зборiв.
Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв Товариства не може перевищувати 3 (трьох).
Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв в
тiй черговостi, в якiй вони перелiченi в порядку денному.
Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:
- основна доповiдь – до 30 хвилин;
- спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 15 хвилин;
- вiдповiдi на запитання – до 20 хвилин.
Обговорення питань порядку денного проводиться в термiн – до 20 хв.
Виступаючим з додатковою iнформацiєю, що приймають участь в обговореннi питань порядку
денного - до 5 хв.
Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв має право перервати того, хто виступає, якщо вiн не дотримується
зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.
Акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретаревi Загальних зборiв вiдповiдну письмову
заяву iз зазначенням питань, з приводу яких вiн бажає виступити, основнi тези виступу. Час виступу у
дебатах не може перевищувати 5 хв. Заяви акцiонерiв приймаються в порядку їх надходження.
Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного.
Акцiонер може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу в дебатах. Вiдмова вiд права на виступ на
користь iншої особи забороняється. Вiдсутнiсть акцiонера в мiсцi, де вiдбуваються Загальнi збори в
момент надання йому слова розглядається, як його вiдмова вiд права на виступ. Акцiонер може
виступати тiльки з питання, яке обговорюється.
Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам виключно в письмовiй формi, всi питання
оформляються та подаються в письмовiй формi Секретарю Загальних зборiв. Питання мають бути
сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача
(спiвдоповiдача). Розгляд кожного питання порядку денного не може бути довшим за 80 хвилин (без

урахування часу на основну доповiдь).
Пiсля обговорення Голова Загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з
питання порядку денного, що розглядається.
Всi питання на Загальних зборах вирiшуються шляхом голосування i прийняттям (неприйняттям)
вiдповiдного рiшення.
Голосування на Загальних зборах проводиться вiдкритим голосуванням шляхом пiдняття акцiонеpами
мандатiв, за принципом одна голосуюча акцiя – один голос. Голосування з питання №5,7 порядку
денного здiйснюється бюлетенями.
Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.
Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються Членами
лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У
разi, якщо наступне питання пов’язане з попереднiм, Голова Загальних Зборiв повинен дочекатись
оголошення результатiв голосування з попереднього питання.
Пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв Голова Загальних зборiв оголошує про їх закриття.;
4. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства
у складi: Голова Наглядової ради: компанiя «IННОКАСТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД», Член Наглядової
ради: Шиманський I.В.;
5. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати членiв Наглядової ради Товариства строком на три роки у складi:
Голова Наглядової ради: компанiя «IННОКАСТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД», на якого покладається також
виконання обов’язкiв Секретаря Наглядової ради;
6. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства
у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор): Грачов Ю.Л.;
7. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на п’ять рокiв у
складi: Голова Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор): Шиманський I.В.;
8. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: перенести розгляд питання про «Затвердження умов цивiльно – правових
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Резвiзiйної комiсiї Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих
договорiв» на наступнi Загальнi збори акцiонерiв;
9. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ: Внести змiни до статуту Товариства., затвердити Додаток №1 (Змiни) до
Статуту Товариства у зв’язку iз збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства та
уповноважити Голову Правлiння Товариства п. Я.Мейзнера пiдписати Додаток №1 (Змiни) до Статуту
Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
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

12.12.2000

647/1/00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

520

520000

100

Опис

12.08.2003

384/1/03

Опис

25.02.2004

100/1/04

Опис

15.07.2004

404/1/04

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 12 грудня 2000 року № 647/1/00, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

2340

2340000

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 12 серпня 2003 року № 384/1/03, видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

3340

3340000

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 лютого 2004 року № 100/1/04, видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з

-

Акція проста

Документарні

1000

6500

6500000

100

цiнних паперiв та
фондового ринку

627/1/04

344/1/05

424/1/07

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

6800

6800000

100

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

12240

12240000

100

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 1026741108

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

24480

24480000

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 04 жовтня 2007 року № 424/1/07, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 25.12.2007 р., вважати таким, що втратило чиннiсть.

Опис

06.03.2008

-

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 25 липня 2005 року № 344/1/05, видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Опис

04.10.2007

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21 жовтня 2004 року № 627/1/04, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Опис

25.07.2005

іменні

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 15 липня 2004 року № 404/1/04, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.

Опис

21.10.2004

документарна
іменна

85/1/08

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 1026741108

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1000

94480

94480000

100

Опис

08.05.2009

127/1/09

Опис

08.05.2009

127/1/09

Опис

18.06.2013

74/1/2013

Опис

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 06 березня 2008 року № 85/1/08, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 05.05.2008 р., вважати таким, що втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000055677

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

94480

94480

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08 травня 2009 року № 127/1/09 було видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства втратило чиннiсть.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000055677

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

94480

94480000

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08 травня 2009 року № 127/1/09 було видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку 22.03.2010 р. у зв'язку iз змiною найменування Товариства

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000055677

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

97480

97480000

100

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячи з вимог законодавства України до страхових компанiй. Спосiб розмiщення закритий (приватний). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08 травня 2009 року № 127/1/09, видане Державною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку 22.03.2010 р., вважати таким, що втратило чиннiсть.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1882

2740

280

193

2162

2933

0

0

0

0

0

0

1060

2135

0

0

1060

2135

2

0

280

193

282

193

820

605

0

0

820

605

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

1882

2740

280

193

2162

2933

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші

Усього

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):
машини та обладнання - 3, 5 рокiв.
транспортнi засоби - 5 рокiв.
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3, 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 10488 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 72%
Ступiнь їх використання - 100%
Сума нарахованого зносу - 7556 тис. грн.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi поточною дiяльнiстю.
Обмежень на використання майна немає.

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

X

0

X

X

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

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2211

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

20020

X

X

Усього зобов'язань

X

22231

X

X

Опис:

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 405 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання-24 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
за авансами отриманими - 2625 тис.грн.;
з оплати працi - 1897 тис. грн.;
зi страхування - 710 тис. грн.;
з бюджетом - 2211 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання- 14 359 тис. грн.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.07.2013

23.07.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Аудиторська фiрма ТОВ
«Консалтiнг Лтд»
19029087
01011, м. Київ, вул.
Гусовського, 11/11, офiс
3
1000 26.01.2001
П 000082 16.04.2013 до
23.12.2015 р.
2013р.
безумовно-позитивна

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

2013

3

2

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє.

Ні

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

Ні

Національна 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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): за допомогою мандатiв/бюлетенями

Так

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

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

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

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

5

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)

Комiтети у складi Наглядової ради
не створювалися

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
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): Iнше вiдсутнє.

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
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

Ні

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

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 зовнішнього 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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

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
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Ні

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

Так

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнше вiдсутнє.

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
Інше (запишіть)

X
Iншi причини вiдсутнi.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)

Iнше вiдсутнє

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначелись

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) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 29.04.2013 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію 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
Вiдсутнi

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство створюється з метою сприяння i розвитку економiки України, формуванню ринкових
вiдносин, розширення страхового простору i отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв
Товариства шляхом здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування, перестрахування
i фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
"INNOCAST HOLDINGS LIMITED" Themistokli Dervi 5, Elenion Building, 2 floor, P.C. 1066,
Nikosia, Cyprus, HE 231834. Протягом 2013 року склад акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ» не змiнювався.
3. Вкажіть 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.

Порушення вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом 2013 року органами державної влади до членiв Наглядової ради та Правлiння заходи
впливу не застосовувались. Протягом 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку була застосована санкцiя у виглядi штрафу. Протягом 2013 року Нацiональною
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг були застосованi
заходи впливу у виглядi штрафу та розпорядження усунути виявленi порушення законодавства у
сферi страхування, що були виконанi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками в Товариствi ґрунтується на систематичних процесах аналiзу,
контролю й монiторингу. Одними з основних iнструментiв управлiння ризиками є внутрiшнi
документи, що регламентують порядок роботи кожного структурного пiдроздiлу, регламентування
процесу роботи. Основний принцип управлiння ризиками зводиться до того, що стосовно
внутрiшнiх причин виникнення ризикiв повиннi застосовуватись превентивнi тобто попереджуючi
заходи, а щодо зовнiшнiх факторiв – компенсацiйнi. Внутрiшнi заходи – це заходи, здiйснюванi
страховиком самостiйно. До них належать самострахування ризикiв шляхом створення страхових
та резервних фондiв; удосконалення страхових тарифiв, здiйснюване у сферi актуарних
розрахункiв; ефективне управлiння страховим портфелем компанiї шляхом удосконалення його
структури та забезпечення фiнансової стiйкостi страхових операцiй, контроль за виконання
зобов’язань. Зовнiшнi заходи – це заходи управлiння ризиками iз залученням iнших
спецiалiзованих суб’єктiв страхового ринку чи дiлових партнерiв страховика. Класичним
зовнiшнiм заходом у сферi страхування є перестрахування.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Внутрiшнiм аудитом проводилися перевiрки вiдповiдно, до яких виправленi невiдповiдностi,
наданi рекомендацiї та зауваження.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Такi факти вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвля-продаж вiдсутнi.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Такi операцiї не вiдбувалися.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї нормативних актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та
Нацкомфiнпослуг.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтiнг Лтд", код
19029087, мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
22 (двадцять два) роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
2 (два) роки
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторський висновок щодо повноти формування та сплати статутного капiталу та
пiдтвердження нетто активiв, пiдтвердження звiтних даних страховика.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
З 2008 по 2011 роки АФ ТОВ «Iнтер-аудит», З 2012 по 2013 роки АФ ТОВ «Консалтинг Лтд».
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.
Вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Положення про управлiння невiдповiдними послугами № 07.3-11.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Директор з розвитку direct-продажiв – Головащук Володимир Андрiйович або Заступник
Директора з розвитку direct-продажiв – Морозова Тетяна Анатолiївна.
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).
Надання фiнансових послуг, кiлькiсть скарг 365, облiк щодо кiлькостi задоволених скарг не
здiйснюється.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
У зв'язку зi специфiкої страхової дiяльностi постiйно наявнi позови до суду стосовно виплати
страхового вiдшкодування безпосередньо до Товариства або в яких Товариство виступає третьою
стороною. Кiлькiсть позовiв, поданих до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК
"АЛЬФА Страхування" з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року - 72 позови. Кiлькiсть рiшень за

позовами до ПрАТ "СК "АЛЬФА Страхування", що винесенi на користь позивачiв, в тому числi
частково задоволених, у перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року – 17 рiшень. Кiлькiсть рiшень
за позовами до ПрАТ "СК "АЛЬФА Страхування", що винесенi у перiод з 01.01.2013 року до
31.12.2013 року та якими вiдмовлено у задоволенi позовних вимог – 20 рiшень.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

30968986

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

594

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01025 КИЇВ, КИЇВ 25, Десятинна , буд.4/6

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

2106

2091

0

первісна вартість

1001

3586

4526

0

накопичена амортизація

1002

1480

2435

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2162

2933

0

первісна вартість

1011

8132

10489

0

знос

1012

5970

7556

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

2637

2819

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

37165

44248

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

1814

4032

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

44070

56123

0

Запаси

1100

706

358

0

Виробничі запаси

1101

706

358

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

31264

25428

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3331

2072

0

з бюджетом

1135

228

228

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

2250

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

27134

61902

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

131747

1172283

0

Готівка

1166

130

135

0

Рахунки в банках

1167

127903

117148

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

4454

14557

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

52

21

0

резервах незароблених премій

1183

4402

14536

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

198864

224078

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

244748

280201

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

94480

97480

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

757

631

0

Додатковий капітал

1410

35700

95700

0

Емісійний дохід

1411

35700

95700

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

3480

4202

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-22717

-54835

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

4308

2814

0

Усього за розділом I

1495

116008

145992

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

2495

2947

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

2495

2947

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

102013

109031

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

14109

15061

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

87904

93970

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

104508

111978

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

189

24

0

за товари, роботи, послуги

1615

233

405

0

за розрахунками з бюджетом

1620

5789

2211

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

5559

1854

0

за розрахунками зі страхування

1625

506

710

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1458

1897

0

за одержаними авансами

1635

2259

2625

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

13782

14235

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

16

124

0

Усього за розділом IІІ

1695

24232

22231

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

244748

280201

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, ПрАТ СК
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi з 01.01.2012р.

Керівник

Мейзнер Яцек Якуб

Головний бухгалтер

Козаченко Юлiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30968986

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

543243

435367.5

Чисті зароблені страхові премії

2010

543243

435367.5

Премії підписані, валова сума

2011

585606

462522.6

Премії, передані у перестрахування

2012

46431

12868.5

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

6066

14272.8

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

10134

-13.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 90637 )

( 105645.9 )

Валовий:
прибуток

2090

452606

329721.6

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

511

-1943.7

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

542

-1781.5

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-31

-162.2

Інші операційні доходи

2120

14292

84185.5

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 283022 )

( 190894.6 )

Витрати на збут

2150

( 205653 )

( 124958.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 5769 )

( 83137.8 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 27035 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

17015

19191.8

Інші доходи

2240

0

34.6

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 2160 )

( 110.1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

32088.4

збиток

2295

( 12180 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

19342

17651.1

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

14437.3

збиток

2355

( 31522 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-31522

14437.3

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

3883.4

3207.5

Витрати на оплату праці

2505

49194.7

42167.5

Відрахування на соціальні заходи

2510

13751.6

12049.7

Амортизація

2515

2554.4

2550.9

Інші операційні витрати

2520

425059.9

339015.7

Разом

2550

494444

398991.3

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, ПрАТ СК
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi з 01.01.2012р.

Керівник

Мейзнер Яцек Якуб

Головний бухгалтер

Козаченко Юлiя миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30968986

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

204602.10

321105.70

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

10076.60

8866.20

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5177.90

5073.50

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 31940 )

( 35022.80 )

Праці

3105

( 39565.40 )

( 33979.60 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 14694.60 )

( 13210.90 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 23228.90 )

( 17905.40 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 7288.90 )

( 6322.80 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 197281.50 )

( 267986.80 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-94142.70

-39382.90

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

63000.00

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

16667.70

19192.10

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

79667.70

19192.10

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-14475.00

-20190.80

Залишок коштів на початок року

3405

131746.80

151926.70

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

10.70

10.90

Залишок коштів на кінець року

3415

117282.50

131746.80

Примітки

Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, ПрАТ СК
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi з 01.01.2012р. В ПрАТ "СК "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ" складено Звiт про рух грошових коштiв
(за прямим методом).

Керівник

Мейзнер Яцек Якуб

Головний бухгалтер

Козаченко Юлiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30968986

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

В ПрАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" складено Звiт
про рух грошових коштiв (за прямим методом).

Керівник

Мейзнер Яцек Якуб

Головний бухгалтер

Козаченко Юлiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30968986

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

94480

757

35700

3480

-18409

0

0

116008

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-4308

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

94480

757

35700

3480

-22717

0

0

116008

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-31522

0

0

-31522

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

-126

0

722

-596

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

3000

0

60000

0

0

0

0

63000

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

-1494

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

3000

-126

60000

722

-32118

0

0

29984

Залишок на
кінець року

4300

97480

631

95700

4202

-54835

0

0

145992

Примітки

Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, ПрАТ СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" складає фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з 01.01.2012р.

Керівник

Мейзнер Яцек Якуб

Головний бухгалтер

Козаченко Юлiя Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Вступление
Данная финансовая отчетность специального назначения подготовлена в соответствии с
Международными Стандартами финансовой отчетности, с учетом условий Порядка составления
учетных данных страховщиков, утвержденных распоряжением Государственной комиссии
регулирования рынков финансовых услуг вiд 03.02.2004 р. № 39, зарегистрированными в
Министерстве юстиции Украины 23.04.2004 № 517/9116, Закона Украины «Про страхование» и
Правилами формирования учета и размещения страховых резервов по видам страхования,
отличных, от страхования жизни, утвержденных распоряжением Государственной комиссии
регулирования рынков финансовых услуг от 17.12.2004 № 3104, зарегистрированными в
Министерстве юстиции Украины 10.01.2005 № 19/10299 по состоянию на 31 декабря 2013 года и
за 2013 финансовый год ЧАО «Страховая компания «Альфа Страхование» (далее – Компания).
Компания зарегистрирована в Украине и является резидентом Украины. Компания основана в
соответствии с законодательством Украины в форме частного акционерного общества, в котором
ответственность акционеров ограничена количеством принадлежащих им акций. Компания была
создана в 2000 году как ЗАО «Украинская страховая компания «ВЕСТА». В августе 2008 года
Компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «Альфа Страхование». 29 апреля 2009
года вступил в силу новый Закон Украины «Об акционерных обществах», который устанавливает,
что акционерные общества делятся на публичные и частные акционерные общества. В декабре
2009 года Компания изменила свою организационно-правовую форму и стала частным
акционерным обществом, для того чтобы привести свои уставные документы в соответствие
требованиям Закона Украины «Об акционерных обществах».
Основная деятельность. Основная деятельность Компании заключается в предоставлении
страховых и сопутствующих услуг на территории Украины. Компания осуществляет свою
деятельность в соответствии с лицензиями, выданными Государственной комиссией по
регулированию рынков финансовых услуг Украины. Услуги Компании по страхованию включают
имущественное страхование автотранспортных средств (КАСКО), страхование имущества,
обязательное и добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств, добровольное страхование ответственности перед третьими лицами,
страхование финансовых рисков, страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское
страхование. Компания не имеет лицензии на страхование жизни. Компания является членом Лиги
страховых организаций Украины и Моторного (транспортного) страхового бюро Украины
(МТСБУ).
Юридический адрес. Юридический адрес Компании: ул. Десятинная 4/6, Киев, 01025, Украина.
Валюта представления. Данная финансовая отчетность представлена в украинских гривнах, если
не указано иное.
2 Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность
Экономика Украины демонстрирует особенности, характерные для переходной экономики,
помимо прочего, наличие валюты, которая не является свободно конвертируемой за пределами
Украины, валютные ограничения и контроль, относительно высокую инфляцию и высокие
процентные ставки.
2 Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность (продолжение)
Дальнейшее экономическое развитие Украины зависит как от внешних факторов, так и от мер,
применяемых правительством и направленных на поддержку роста и внедрения необходимых
изменений в налоговой, юридической и регулятивной сферах. Руководство уверено, что оно
принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной деятельности и развития
Компании в современных условиях, которые сложились в бизнесе и экономике.
3 Краткое изложение принципов учетной политики
Основа подготовки. Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по принципу первоначальной
стоимости, с корректировками на первоначальное признание финансовых инструментов по
справедливой стоимости.
Основные принципы учетной политики, примененные при подготовке этой финансовой
отчетности, описаны ниже. Эти принципы учетной политики последовательно применялись в
течение всех представленных отчетных периодов, если не указано иное (Примечание 5).
Финансовые инструменты – основные термины оценки. Как описано ниже, в зависимости от
классификации финансовые инструменты учитываются по справедливой стоимости или
амортизированной стоимости.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой
можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях между хорошо
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе.
Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса для финансовых активов и цену
предложения для финансовых обязательств, котируемых на активном рынке. В отношении
активов и обязательств с взаимно компенсирующим рыночным риском Компания может
использовать среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно
компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену
спроса или цену предложения. Финансовый инструмент считается котируемым на активном
рынке, если котировки являются свободно и регулярно доступными на фондовой бирже или в
другой организации, и эти цены отражают действительные и регулярные рыночные операции,
осуществляемые на общих условиях.
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует
информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки, как
модель дисконтированных денежных потоков, модель, основанная на данных по последним
сделкам, совершенным между несвязанными сторонами, или анализ финансовой информации об
объектах инвестирования.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Расходы на проведение операции – это дополнительные расходы, непосредственно связанные с
приобретением, эмиссией или выбытием финансового инструмента. Дополнительные расходы –
это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Расходы на проведение
операции включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников,
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам; сборы,
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые
при перерегистрации права собственности. Расходы на проведение операции не включают премии
или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние
административные расходы или затраты на хранение.
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость при первоначальном признании
финансового инструмента минус выплаты основного долга плюс начисленные проценты, а для
финансовых активов – минус любое уменьшение стоимости для отражения понесенных убытков
от обесценения. Начисленные проценты включают амортизацию отсроченных при
первоначальном признании расходов на проведение операции и любых премий или дисконта от
суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленный
процентный доход и начисленные процентные расходы, включая как начисленный купон, так и
амортизированный дисконт или премию (в том числе отсроченную комиссию при первоначальном
признании, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую
стоимость соответствующих статей баланса.
Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью получения постоянной
процентной ставки (эффективной процентной ставки) от балансовой стоимости инструмента.
Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует расчетные будущие
денежные выплаты или поступления (не включая будущих убытков по кредитам) в течение срока
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, в течение более короткого
срока, до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная

ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые
отражают кредитный спрэд сверх плавающей ставки, указанной для данного инструмента, или по
другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие
премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные и сборы,
выплаченные и полученные сторонами контракта и составляющие неотъемлемую часть
эффективной процентной ставки.
Классификация финансовых активов. Компания классифицирует свои финансовые активы как
кредиты и дебиторскую задолженность.
Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, которые не
котируются на активном рынке, с фиксированными платежами или такими, которые могут быть
определены, кроме тех финансовых активов, которые Компания намерена продать немедленно или
в краткосрочной перспективе.
Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются как
обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты первоначально
признаются по справедливой стоимости плюс затраты, понесенные на совершение сделки.
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является
цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании признается лишь в том случае,
если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением
которой могут быть другие текущие сделки с тем же финансовым инструментом, наблюдаемые на
рынке, или методики оценки, которые в качестве базовых данных используют только данные по
открытым рынкам.
Все операции по приобретению и продаже финансовых активов, предусматривающие поставку в
течение периода, определенного законодательством или традициями рынка (договоры «обычной»
купли-продажи), признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Компания обязуется
купить или продать финансовый актив. Все остальные операции по приобретению финансовых
инструментов признаются тогда, когда субъект хозяйственной деятельности становится стороной
договора о приобретении финансового инструмента.
Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признание финансовых
активов, когда (а) активы погашены или права на денежные потоки от них истекли иным образом
или (б) когда Компания передала права на денежные потоки от финансовых активов или
заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала, в основном, все риски и выгоды
владения активом или (ii) не передавала и не сохраняла, в основном, все риски и выгоды владения,
но не сохранила контроль. Контроль сохраняется, когда контрагент не имеет практической
возможности целиком продать актив несвязанной стороне, не накладывая при этом ограничений
на продажу.
Прекращение признания финансовых обязательств. Компания прекращает признание финансовых
обязательств тогда и только тогда, когда обязательства Компании погашены, урегулированы или
срок их действия истек.
Обесценение финансовых активов, учитывающихся по амортизированной стоимости. Убытки от
обесценения признаются в составе прибыли или убытка по мере их возникновения в результате
одного или более событий («события убытка»), произошедших после первоначального признания
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков,
которые связаны с финансовым активом или с группами финансовых активов, если их можно
оценить с достаточной степенью надежности. Если Компания определяет, что не существует
объективных признаков обесценения для финансового актива, оцененного на индивидуальной
основе, независимо от того, является актив индивидуально существенным или нет, он включается
в группу финансовых активов с подобными характеристиками кредитного риска и эта группа
оценивается на предмет обесценения на коллективной основе. Основным фактором, который
учитывает Компания при оценке финансового актива на предмет обесценения, является его

просроченный статус.
Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых определяется наличие
объективных признаков убытка от обесценения:
• просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться
задержкой в работе расчетных систем;
• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждает полученная
Компанией финансовая информация заемщика;
• платежеспособность заемщика ухудшилась вследствие изменений общенациональных или
местных экономических условий, которые оказывают влияние на деятельность заемщика.
Для коллективной оценки обесценения финансовые активы группируются по схожим
характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить
все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых
активов.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые коллективно
оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков,
связанных с данными активами, и на основе опыта руководства в отношении просроченных сумм,
которые возникнут в будущем в результате прошлых убыточных событий, а также успешного
возврата просроченной задолженности. Данные прошлых лет корректируются с учетом текущих
существующих данных для отражения воздействия текущих условий, которые не влияли на
предыдущие периоды, и для устранения влияния прошлых условий, которые не существуют в
настоящее время.
Если условия обесцененного финансового актива, учитывающегося по амортизированной
стоимости, пересматриваются или изменяются иным образом вследствие финансовых трудностей
заемщика или эмитента, обесценение такого актива оценивается с использованием эффективной
процентной ставки, использовавшейся до изменения его условий.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения уменьшается, и это уменьшение
может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как,
например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения
сторнируется посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток.
Активы, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под
обесценение после завершения всех необходимых процедур для возмещения и после определения
окончательной суммы убытка.
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют собой
активы, которые можно конвертировать в известную сумму наличных по первому требованию, и
которым присущ незначительный риск изменения стоимости. Все краткосрочные банковские
размещения средств, кроме средств на текущих счетах, включены в состав депозитов в банках.
Суммы, касающиеся средств, использование которых ограничено, исключаются из денежных
средств и их эквивалентов.
Дебиторская задолженность и предоплата. Дебиторская задолженность учитывается по принципу
начисления. Дебиторская задолженность признается в случае возникновения юридического права
на получение платежа согласно договору. Предоплата признается на дату платежа и отражается в
отчете о совокупных доходах после предоставления услуг.
Если у Компании существует объективное свидетельство того, что дебиторская задолженность и
предоплата не будут возмещены, Компания создает соответствующий резерв на обесценение и
уменьшает чистую балансовую стоимость дебиторской задолженности и предоплаты до их
стоимости возмещения. Обесценение отражается в отчете о совокупных доходах. Компания
собирает объективные свидетельства обесценения дебиторской задолженности и предоплат по
страховой деятельности, используя те же методы и оценочные расчеты, что и в случае
обесценения финансовых активов, учитывающихся по амортизированной стоимости.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Компания анализирует дебиторскую задолженность и предоплаты на предмет обесценения

ежеквартально отдельно по каждому контрагенту. В зависимости от условий договоров
страхования, сроков и сумм денежных средств, полученных в ходе погашения указанных сумм,
Компания создает резерв на обесценение по каждому должнику.
Дебиторская задолженность по регрессным требованиям – это дебиторская задолженность по
страховой деятельности в связи с возмещениями, выплаченными Компанией, от других страховых
компаний или сторон, которые причинили ущерб, застрахованный Компанией. Компания признает
дебиторскую задолженность по регрессным требованиям в момент выплаты возмещения в том
случае, если убыток от урегулирования требования может быть возмещен за счет третьей стороны.
Оборудование и прочие основные средства. Оборудование и прочие основные средства
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва на
обесценение, если необходимо.
Затраты по незначительному ремонту и техническому обслуживанию относятся на расходы по
мере осуществления. Стоимость замены значительных компонентов оборудования и прочих
основных средств капитализируется, а компоненты, которые были заменены, списываются.
На конец каждого отчетного периода руководство оценивает наличие признаков обесценения
оборудования и прочих основных средств. Если такие признаки обесценения существуют,
руководство Компании оценивает возмещаемую сумму, которая равна справедливой стоимости
актива минус затраты на продажу или стоимости его использования в зависимости от того, какая
из них выше. Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой суммы, а убыток от
обесценения признается в составе прибыли или убытка за год. Убыток от обесценения актива,
признанный в предыдущих периодах, сторнируется, если произошли изменения в расчетах,
которые применялись для определения стоимости использования актива или его справедливой
стоимости минус затраты на продажу.
Прибыль и убытки от выбытия оборудования и прочих основных средств, определенные как
разница между суммой поступлений от выбытия и балансовой стоимостью актива на дату
выбытия, отражаются в составе прибыли или убытка за год (в прочих операционных доходах или
расходах).
Амортизация. Амортизация оборудования и прочих основных средств рассчитывается линейным
методом для распределения их первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в
течение срока их эксплуатации по следующим нормам:
Сроки эксплуатации, лет
Мебель и оборудование 3-5
Транспортные средства 5
Ликвидационная стоимость актива – это расчетная сумма, которую Компания получила бы в
настоящее время от выбытия актива, за вычетом затрат на реализацию, если бы актив уже был в
том возрасте и в том состоянии, которые ожидаются в конце срока его эксплуатации.
Ликвидационная стоимость и сроки эксплуатации активов пересматриваются и, при
необходимости, корректируются на конец каждого отчетного периода.
Нематериальные активы. Нематериальные активы Компании в основном включают
капитализированное программное обеспечение и лицензии на осуществление страховой
деятельности. Нематериальные активы Компании, кроме лицензий на осуществление страховой
деятельности, имеют конечный срок эксплуатации.
Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение и лицензии на
осуществление страховой деятельности капитализируются на основании затрат, понесенных для
приобретения и/ или введения в эксплуатацию конкретного программного обеспечения.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным
программным обеспечением, контролируемым Компанией, отражаются как нематериальные
активы, если ожидается, что сумма связанных с ним дополнительных экономических выгод
превысит затраты. Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы
разработчиков программного обеспечения и соответствующую часть накладных расходов. Все
прочие затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием),
относятся на расходы по мере их возникновения. Капитализированное программное обеспечение

амортизируется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования,
который составляет 3-10 лет.
Лицензии на осуществление страховой деятельности имеют неограниченный срок действия и не
амортизируются, а анализируются на предмет обесценения, по меньшей мере, ежегодно или во
всех случаях, когда существуют объективные признаки обесценения соответствующих прав.
Операционная аренда. Когда Компания выступает в роли арендатора в рамках договора аренды, по
которому все риски и выгоды, присущие владению активом, в основном не передаются
арендодателем Компании, общая сумма арендных платежей относится на прибыль или убыток с
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
Аренда, встроенная в другие договора, выделяется, если (a) исполнение договора связано с
использованием конкретного актива или активов и (б) договор предусматривает передачу права на
использование актива.
Налоги на прибыль. Налоги на прибыль показаны в финансовой отчетности в соответствии с
законодательством, которое вступило в действие или должно быть введено в действие по
состоянию на конец отчетного периода. Затраты по налогу на прибыль включают текущий налог и
отсроченный налог и признаются в составе прибыли или убытка за год, кроме случаев, когда они
относятся к операциям, признанным в прочих совокупных доходах или непосредственно в составе
капитала, в том же или другом периоде.
Текущий налог – это сумма, которую, как ожидается, нужно будет уплатить или возместить у
налоговых органов в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков текущего и предыдущих
периодов. Если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых
деклараций, налогооблагаемая прибыль или налоговый убыток определяются расчетным путем.
Прочие налоги, кроме налога на прибыль, показаны в составе административных и прочих
операционных расходов.
Отсроченный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств относительно
перенесенных из прошлых периодов налоговых убытков и временных разниц, возникающих
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей
финансовой отчетности. В соответствии с исключением при первоначальном признании,
отсроченные налоги не признаются в отношении временных разниц при первоначальном
признании актива или обязательства в случае операции, не являющейся объединением компаний,
когда такая операция при ее первоначальном признании не влияет ни на финансовую, ни на
налоговую прибыль. Суммы отсроченных налогов рассчитываются по ставкам налогообложения,
которые введены в действие или должны быть введены в действие по состоянию на конец
отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в периодах, когда будет
реализована временная разница или использован перенесенный налоговый убыток. Отсроченные
налоговые активы по временным разницам, которые уменьшают налогооблагаемую базу, и
перенесенные налоговые убытки признаются только в той степени, в которой существует
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, относительной которой можно будет
реализовать временные разницы.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Резервы по обязательствам и платежам. Резервы по обязательствам и платежам – это
нефинансовые обязательства, сумма и срок которых не определены. Они начисляются, когда
Компания имеет текущее юридическое или конструктивное обязательство в результате прошлых
событий, существует вероятность, что для погашения такого обязательства потребуется отток
ресурсов, которые предусматривают экономические выгоды, а сумму этого обязательства можно
рассчитать с достаточной степенью точности.
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность.
Кредиторская задолженность по основной деятельности начисляется, когда контрагент выполнил
свои обязательства по договору, и учитывается по амортизированной стоимости.
Акционерный капитал. Простые акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно
связанные с эмиссией новых акций, показываются в капитале как уменьшение суммы поступлений
(за вычетом налогов). Превышение справедливой стоимости полученного вознаграждения над
номинальной стоимостью выпущенных акций учитывается в составе эмиссионного дохода в

капитале.
Признание доходов и расходов. Процентные доходы и расходы учитываются для всех долговых
инструментов по принципу начисления с применением метода эффективной процентной ставки.
Этот метод включает в состав процентных доходов и расходов и разносит на весь период действия
все комиссии, уплачиваемые или получаемые участниками контракта, которые являются
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, затраты на проведение операции, а также
все прочие премии и дисконты.
Комиссии, являющиеся неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, включают
платежи за предоставление, получаемые или выплачиваемые организацией при создании или
приобретении финансового актива или выдаче финансового обязательства, например, комиссии за
оценку кредитоспособности, согласование условий инструмента и за обработку документов по
операции.
Если возникает сомнение относительно возможности погашения банковских депозитов или других
долговых инструментов, их стоимость уменьшается до дисконтированной стоимости ожидаемых
денежных потоков, после чего процентный доход отражается с учетом эффективной процентной
ставки по данному инструменту, использовавшейся для расчета убытка от обесценения.
Все прочие сборы, комиссионные и прочие статьи доходов и расходов обычно учитываются по
принципу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной операции, которая
оценивается как соотношение фактически предоставленного объема услуг и общего объема услуг,
которые должны быть предоставлены.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Описание страховых продуктов. Деятельность Компании представлена следующими основными
видами страховых продуктов:
• Страхование имущества
Имущественное страхование автотранспортных средств (КАСКО). Договора страхования КАСКО
предусматривают защиту имущественных интересов застрахованных лиц с целью возмещения
любого возможного убытка или ущерба, причиненного застрахованному автотранспортному
средству вследствие дорожно-транспортного происшествия, кражи, злоумышленного
повреждения, стихийного бедствия или пожара. Компания предоставляет услуги имущественного
страхования автотранспортных средств физических и юридических лиц. Как правило, договора
страхования заключаются сроком на один год. Перестрахование значительных рисков
осуществляется на основании договоров с третьими лицами.
Страхование недвижимого и прочего имущества. Стандартный набор рисков, покрываемых
страхованием недвижимого имущества, – это общепринятые основные риски FLEXA
(повреждение имущества пожаром, молнией, взрывом и средством авиационной техники). Наряду
со страховой защитой имущественных рисков промышленным предприятиям предлагается
страхование перерыва в их производственной деятельности вследствие внештатных ситуаций. По
условиям таких договоров перерыв в производственной деятельности должен быть вызван
повреждением или гибелью имущества. Для движимого имущества покрываемые риски
предусматривают возмещение материальных убытков, связанных с повреждением или
уничтожением соответствующих технических приспособлений вследствие влияния
электрического тока, ошибок в эксплуатации или обслуживании, механического воздействия
посторонних предметов, падения в высоты, повреждения жидкостью и т.д. Как правило, договора
страхования заключаются сроком на один год. Перестрахование значительных рисков
осуществляется на основании договоров с третьими лицами.
• Страхование ответственности перед третьими лицами
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств. Возмещение по этим страховым договорам выплачивается третьим лицам за
причиненный им ущерб вследствие дорожно-транспортного происшествия по вине водителя,
гражданско-правовая ответственность которого застрахована. Лимиты ответственности
определены в соответствующем Законе Украины. По состоянию на 31 декабря 2012 года лимиты
составляют 50 тысяч гривен и 100 тысяч гривен за ущерб, причиненный, соответственно,
имуществу и здоровью (на 31 декабря 2011 года – 50 тысяч гривен и 100 тысяч гривен). Как

правило, договора страхования заключаются сроком на один год.
Добровольное страхование ответственности перед третьими лицами. Добровольное страхование
ответственности перед третьими лицами обеспечивает защиту связанную с обязанностью
страхователя возместить ущерб имуществу, жизни и/или здоровью других людей. Данный вид
страхования позволяет защитить имущественные интересы как страхователя, так и пострадавшего,
в случае нанесения ущерба в результате непредвиденного и непреднамеренного события (пожара,
взрыва, и пр.), которое может произойти в процессе ведения хозяйственной деятельности
cтрахователем на территории, указанной в договоре страхования, и вследствие которого возникает
обязанность cтрахователя возместить нанесенный ущерб третьим лицам. Страховое возмещение
осуществляется в пределах фактических убытков, причиненных третьим лицам.
• Страхование от несчастных случаев, медицинское страхование и страхование здоровья на случай
болезни
Страхование от несчастных случаев. Договора индивидуального страхования предусматривают
страховую защиту клиентов Компании от риска смерти, инвалидности и травматических телесных
повреждений в результате несчастных случаев. Как правило, срок действия этих страховых
полисов составляет от 2 месяцев до двух лет.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Медицинское страхование и страхование здоровья на случай болезни. Договора медицинского
страхования предусматривают страховую защиту клиентов Компании – физических лиц или
персонала клиентов Компании – юридических лиц в случаях острого или хронического
заболевания или расстройств здоровья в результате несчастного случая путем организации
предоставления и оплаты медицинских услуг по лечению, а также медицинских
профилактических процедур, оказанных медицинскими учреждениями, которые заключили
договора с Компанией. Как правило, срок действия этих страховых полисов составляет один год.
Все страховые полисы, относящиеся к страхованию от несчастных случаев и страхованию
здоровья на случай болезни, гарантируют выплату возмещений независимо от того, является ли
застрахованное лицо владельцем подобных полисов других страховых компаний.
• Страхование финансовых рисков
Страхование финансовых рисков. Договора страхования финансовых рисков предусматривают
защиту финансовых интересов застрахованных лиц с целью возмещения любого возможного
убытка или ущерба, причиненного застрахованному лицу вследствие возникновения
неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации
неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. Компания предоставляет
страховую защиту на случай наступления следующих событий: потеря работы, потеря прибыли,
несоблюдения (ненадлежащие выполнение) условий и сроков выполнения контрагентом
страхователя обязательств по договору, потеря или ограничение имущественных прав, прав
собственности на имущество и других прав за гражданско-правовыми соглашениями, прочее.
Компания предоставляет услуги страхования финансовых рисков физических и юридических лиц.
Как правило, договора страхования заключаются сроком на один год. Перестрахование
значительных рисков осуществляется на основании договоров с третьими лицами.
Операции страхования. Договора страхования – это договора, которые предусматривают передачу
существенного страхового риска. Такие договора также могут предусматривать передачу
финансового риска. Страховой риск существует, когда на момент подписания договора Компания
не уверена в следующих аспектах: наступление страхового события, дата наступления страхового
события и сумма возмещения по наступившему страховому событию.
Инвестиционные контракты – это контракты, которые предусматривают передачу финансового
риска, но не предусматривают передачу значительного страхового риска.
Если контракт отнесен в категорию страховых контрактов, он остается таким до тех пор, пока не
прекратятся все права и обязательства по нему или не закончится срок их действия, даже если
страховой риск существенно уменьшается в течение этого периода. Однако инвестиционные
контракты могут быть реклассифицированы в страховые контракты после их вступления в силу в
том случае, если уровень страхового риска значительно повышается.
Премии полученные. После вступления договора в силу премии учитываются как полученные в

момент начала действия страховой защиты и считаются заработанными на пропорциональной
основе в течение срока действия соответствующего страхового покрытия по полису.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
• Резерв незаработанных премий. Резерв незаработанных премий представляет собой часть
полученных премий, касающуюся незавершенного срока действия страхового покрытия по
полисам, которые существуют по состоянию на конец отчетного периода, рассчитанную на
пропорционально-временной основе.
• Возмещения выплаченные. Страховые возмещения выплаченные в отчете о совокупных доходах
включают суммы возмещений
• Резерв на покрытие убытков. Резерв на покрытие убытков представляет собой совокупные
расчеты окончательных убытков и включает резерв неурегулированных требований и резерв
убытков понесенных, но еще не заявленных. В оба вышеуказанных резерва включаются расходы
на урегулирование. Первый резерв касается существенных требований полученных, но не
урегулированных по состоянию на конец отчетного периода. Его расчет осуществляется на основе
информации, полученной Компанией в ходе расследования страховых случаев после окончания
отчетного периода. Резерв убытков понесенных, но еще не заявленных актуарно определяется
Компанией по направлениям деятельности и включает допущения, которые основываются на
статистике фактических выплат и расходов на урегулирование в предыдущих годах. Методы
таких расчетов и определение окончательной суммы резервов постоянно анализируются и
обновляются. Корректировки, осуществляемые в результате такого анализа, отражаются в отчете о
совокупных доходах по мере их возникновения.
При расчетах резерва на покрытие убытков дисконтирование не проводится, поскольку
требования о выплате возмещения и сами выплаты поступают и рассматриваются достаточно
быстро.
• Резерв неистекшего риска. Резерв неистекшего риска признается в том случае, если сумма
незаработанных премий является недостаточной для исполнения обязательств по обеспечению
страховых выплат и связанных с ними расходов, которые могут возникнуть после окончания
финансового года. При оценке резерва неистекшего риска Компания использует данные прошлых
периодов и предположения о коэффициентах окончательных убытков (в том числе о расходах на
урегулирование) в будущем, а также учитывает уровень расходов на поддержание
сбалансированного страхового портфеля. Сумма предполагаемых страховых выплат
рассчитывается с учетом событий, произошедших до окончания отчетного периода. Для целей
финансовой отчетности резерв неистекшего риска показан вместе с резервом незаработанных
премий.
• Тест адекватности обязательств. По состоянию на конец каждого отчетного периода Компания
проводит тесты адекватности обязательств для проверки адекватности договорных обязательств за
вычетом соответствующих неамортизированных отсроченных аквизиционных расходов. При
проведении этих тестов используются текущие оценки будущих денежных потоков, расходов на
урегулирование и административных расходов, а также инвестиционного дохода от активов,
которые обеспечивают указанные обязательства. Любая недостающая сумма немедленно
относится на прибыль или убыток: сначала списываются неамортизированные отсроченные
аквизиционные расходы, а затем создается резерв на покрытие убытков, возникающих в
результате тестирования адекватности обязательств (резерв неистекшего риска).
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
• Перестрахование. В ходе нормальной деятельности Компания принимает на себя и/или передает
риски в перестрахование. Политика Компании предусматривает перестрахование всех
значительных рисков. Сумма лимита зависит от вида страхового продукта. Договоры, которые
Компания заключает с перестраховщиками, согласно которым она имеет право на возмещение
убытков по одному или более договоров, выданных Компанией и отвечающих требованиям
классификации страховых договоров, классифицируются как договора перестрахования.
Договоры, не отвечающие этим требованиям классификации, относятся в категорию финансовых
активов. Страховые договоры, заключенные Компанией с другой страховой компанией (входящее
перестрахование), включены в состав договоров страхования.

Договоры страхования, переданные в перестрахование, не освобождают Компанию от ее
обязательств перед владельцами страховых полисов. Активы перестрахования включают суммы к
получению от перестраховых компаний по выплаченным возмещениям, включая
соответствующие расходы на урегулирование, и премии, переданные Компании. Суммы к
получению от перестраховщиков рассчитываются в соответствии с обязательствами по
возмещению по перестрахованному полису согласно условиям договора перестрахования.
Кредиторская задолженность по перестрахованию представляет собой обязательства Компании
передать перестраховщикам премии по перестрахованию, а также долю Компании в возмещениях,
относящихся к страховым случаям, перестрахованным Компанией.
Компания регулярно оценивает свои активы перестрахования на предмет обесценения. Если
существует объективное свидетельство того, что актив перестрахования обесценен, Компания
уменьшает балансовую стоимость этого актива до его стоимости возмещения и признает в отчете
о совокупных доходах соответствующий убыток от обесценения. Компания собирает объективные
свидетельства обесценения актива перестрахования с использованием тех же методов, которые
она применяет к финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости. Убыток от
обесценения также рассчитывается на основании аналогичного метода, который применяется к
этим финансовым активам.
• Отсроченные аквизиционные расходы. Аквизиционные расходы, включающие расходы на
выплату вознаграждений страховым агентам, заработную плату и некоторые другие расходы на
осуществление страховой деятельности, которые являются переменными и возникают в связи с
приобретением или продлением страховых полисов, относятся на расходы будущих периодов и
амортизируются в течение периода, за который будут заработаны соответствующие премии
полученные. Отсроченные аквизиционные расходы рассчитываются отдельно по каждому
направлению деятельности и анализируются по каждому направлению деятельности в момент
выдачи страхового полиса или в конце каждого отчетного периода, чтобы убедиться в
возможности их возмещения на основе будущих оценок.
Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой и валютой презентации финансовой
отчетности Компании является валюта первоочередной экономической среды, в которой проводит
операции Компания – национальная валюта Украины – гривна.
Монетарные активы и обязательства в иностранной валюте пересчитываются в функциональную
валюту по официальному обменному курсу Национального банка Украины (НБУ) по состоянию
на конец соответствующего отчетного периода. Прибыль и убытки, возникающие в результате
расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и обязательств в
функциональную валюту по официальному обменному курсу НБУ на конец года, включаются в
состав прибыли или убытка (как прибыль или убытки от курсовых разниц). Пересчет по
обменным курсам на конец года не применяется к немонетарным статьям.
Краткое изложение принципов учетной политики (продолжение)
Основные курсы обмена, использовавшиеся для пересчета сумм в иностранной валюте, были
следующими:
31 декабря 2013 г., гривен 31 декабря 2012 г., гривен
1 доллар США 7,993 7,993
1 евро 11,0415 10,5371
Взаимозачеты. Взаимозачет финансовых активов и обязательств с дальнейшим включением в
баланс только их чистой суммы может осуществляться лишь в случае, если имеется юридически
установленное право взаимозачета признанных сумм, и существует намерение провести расчет на
основе чистой суммы или одновременно реализовать актив и рассчитаться по обязательствам.
Затраты на персонал и соответствующие отчисления. Зарплата, взносы в государственный
пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования, ежегодные отпускные и
больничные, премиальные и неденежные льготы начисляются в том году, в котором
соответствующие услуги предоставляются работниками Компании. Компания не имеет какихлибо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате
пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно государственному плану с
установленными взносами.

4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Компания использует оценки и предположения, которые влияют на суммы, отражаемые в
финансовой отчетности, и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем
финансовом году. Оценки и суждения постоянно анализируются и основываются на опыте
руководства и других факторах, включая ожидания будущих событий, которые при
существующих обстоятельствах считаются обоснованными. При применении принципов
бухгалтерского учета, кроме упомянутых оценок, руководство также использует определенные
суждения. Суждения, которые больше всего влияют на суммы, признанные в финансовой
отчетности, и оценки, которые могут привести к значительным корректировкам балансовой
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают:
Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе обычной деятельности
Компания проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с требованиями МСБУ
39, финансовые инструменты при первоначальном признании должны отражаться по
справедливой стоимости. При определении того, проводились ли операции по рыночным или
нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения, если для таких
операций нет активного рынка. Основой для таких суждений являются цены для подобных
операций между несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики (продолжение)
Резерв на покрытие убытков и расходы на урегулирование убытков. В соответствии с
действующими законодательными и нормативными актами, которые регулируют страховую
деятельность, а также МСФО, Компания обязана создавать резервы на покрытие убытков и
резервы расходов на урегулирование убытков, возникающих в результате деятельности Компании
по общему страхованию и в связи с прекращением деятельности по перестрахованию с ее
бывшими третьими сторонами. Эти резервы представляют собой ожидаемые окончательные
расходы на выплату возмещений по страховым событиям, которые наступили до окончания
отчетного периода, но которые все еще остаются невыплаченными по состоянию на конец
отчетного периода. Компания создает резервы по направлениям деятельности, видам и суммам
страхового покрытия, а также по годам наступления страховых событий. Резервы на покрытие
убытков относятся к двум категориям: резервы неурегулированных требований и резервы убытков
понесенных, но еще не заявленных.
Компания создает резервы на покрытие заявленных убытков на основе оценочных будущих
выплат для покрытия заявленных убытков по общей страховой деятельности. Оценочные расчеты
Компании основаны на фактах, которые наблюдаются в момент резервирования. Как правило, при
создании этих резервов дисконтирование не проводится. При этом в учете признаются оценочные
расходы на окончательное урегулирование невыполненных требований (с учетом инфляции), а
также прочие факторы, которые могут оказывать влияние на суммы соответствующих резервов,
одни из которых являются субъективными, а другие зависят от будущих событий. При
определении суммы резервов Компания учитывает предыдущий опыт и прошлые выплаты на
покрытие убытков, существующие суммы невыплаченных возмещений и виды страхового
покрытия. Кроме того, судебные решения, экономические условия и общественное мнение могут
влиять на сумму окончательных расходов на урегулирование, следовательно, на оценку резервов
Компании. В течение периода между датой уведомления о наступлении страхового события и
датой окончательной выплаты возмещения могут происходить изменения обстоятельств, которые
могут привести к изменению суммы созданных резервов. Такие аспекты, как изменения и
толкования действующего законодательства, результаты судебных процедур, изменение расходов
на медицинское обслуживание, а также расходов на транспортные средства, материалы для
выполнения ремонтных работ жилья и оплату труда, могут оказать существенное влияние на
сумму окончательных расходов на урегулирование. Соответственно, Компания регулярно
пересматривает и переоценивает суммы возмещений и резервов. Суммы, которые окончательно
выплачиваются на покрытие убытков и расходов на корректировки убытков, могут существенно
отличаться от сумм первоначально созданных резервов.
Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики (продолжение)
Как правило, при создании резервов убытков понесенных, но еще не заявленных, их

дисконтирование Компанией не проводится. При этом в учете признаются оценочные расходы на
покрытие убытков по страховым событиям, которые уже наступили, но о которых еще не было
заявлено. Эти резервы создаются для отражения оценочных расходов, необходимых для
окончательной выплаты возмещений на покрытие этих еще не заявленных убытков. Поскольку эти
убытки еще не заявлены, Компания использует историческую информацию и статистические
модели по направлениям деятельности, видам и суммам страхового покрытия для расчета
резервов убытков понесенных, но еще не заявленных. При оценке резервов убытков понесенных,
но еще не заявленных Компания также использует данные о тенденциях заявленных убытков,
существенности сумм убытков, увеличении риска, а также учитывает другие факторы. Компания
пересматривает оценку этих резервов после получения дополнительной информации и
фактических уведомлений о возникновении убытков. При создании резервов Компании важным
аспектом является время, необходимое для получения уведомления о наступлении страхового
события и выплаты соответствующего возмещения. Уведомления о краткосрочных страховых
обязательствах по возмещению убытков, например, тех, которые возникают в результате
повреждения автотранспорта или имущества, обычно поступают сразу после наступления
страхового события. Соответствующие возмещения, как правило, выплачиваются в течение
нескольких месяцев с момента уведомления о наступлении страхового случая. В Компании
отсутствуют значительные долгосрочные направления деятельности. Поскольку Компания не
создает резервы на случай катастроф до наступления таких событий, эти события могут вызывать
колебания сумм понесенных убытков и резервов Компании, на которые оказывают влияние
возмещения по договорам перестрахования.
Анализ чувствительности резерва на покрытие убытков представлен в Примечании 15.
Признание отсроченного актива по налогу на прибыль. Из-за различий между МСФО и правилами
налогообложения в Украине возникают определенные временные разницы между балансовой
стоимостью некоторых активов и обязательств для целей финансовой отчетности и их налоговой
базой. Налоговое влияние этих временных разниц может оценивается с учетом налогового
законодательства, которое введено в действие по состоянию на отчетную дату. Однако налоговое
законодательство Украины может толковаться по-разному и часто изменяться. В частности,
последствия принятия в конце 2010 года нового Налогового кодекса Украины в части процедуры
налогообложения прибыли предприятий, вступившей в силу с 1 апреля 2011 года, на данный
момент достоверно оценить невозможно, поскольку некоторые аспекты могут толковаться поразному и требуют дальнейших разъяснений, что является фактором потенциальной
неопределенности.
5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации
Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для Компании с 1
января 2013 года:
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты) обеспечивает
улучшение сопоставимости и уменьшение сложности путем введения пересмотренного
определения справедливой стоимости, а также применения единых для МСФО требований по
раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости. Данное изменение
стандарта не оказало существенного влияния на раскрытие информации в финансовой отчетности
Компании.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой
даты),вносят изменения в раскрытие статей, представленных в составе прочего совокупного
дохода. Согласно данным поправкам предприятия обязаны подразделять статьи, представленные в
составе прочего совокупного дохода, на две категории, исходя из того, могут ли эти статьи быть
реклассифицированы в прибыль и убыток в будущем. Предложенное в МСФО (IAS) 1 Данное
изменение стандарта не оказало существенного влияния на раскрытие информации в финансовой
отчетности Компании.
Пересмотренный МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущен в июне 2011 года и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты)

вносит значительные изменения в порядок признания и оценки расходов по пенсионному плану с
установленными выплатами и выходных пособий, а также значительно меняет требования к
раскрытию информации обо всех видах вознаграждений работникам. Данный стандарт требует
признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному плану с
установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг
и чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка – в прочем
совокупном доходе. Данное изменение стандарта не оказало существенного влияния на раскрытие
информации в финансовой отчетности Компании.
«Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Поправки к МСФО
(IFRS) 7 (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2013 года или после этой даты). Данная поправка требует раскрытия, которое позволит
пользователям финансовой отчетности предприятия оценить воздействие или потенциальное
воздействие соглашений о взаимозачете, включая права на зачет. Данное изменение стандарта не
оказало существенного влияния на раскрытие информации в финансовой отчетности Компании.
Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 2012
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2013 года). Усовершенствования представляют собой изменения в пяти стандартах.
Пересмотренный МСФО 1 (i) уточняет, что предприятие, возобновляющее подготовку
финансовой отчетности по МСФО, может или повторно применить МСФО (IFRS) 1, или
применить все МСФО ретроспективно, как если бы она не прекращала их применение, и (ii)
добавляет исключение из ретроспективного применения МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» для
предприятий, впервые составляющих отчетность по МСФО. Пересмотренный МСФО (IAS)1
уточняет, что представлять примечания к финансовой отчетности для обоснования третьего
бухгалтерского баланса, представленного на начало предыдущего периода необязательно в тех
случаях, когда он представляется в связи с значительным воздействием ретроспективного
пересчета, изменений в учетной политике или реклассификации для целей представления
финансовой отчетности, при этом примечания необходимы в тех случаях, когда предприятие на
добровольной основе представляет дополнительную сравнительную отчетность. Пересмотренный
МСФО (IAS) 32 разъясняет, что определенные налоговые последствия распределения средств
собственникам должны отражаться в отчете о прибылях и убытках, как это всегда требовалось
соответствии с МСФО (IAS) 12. Требования пересмотренного МСФО (IAS) 34 были приведены в
соответствие с МСФО (IFRS) 8. В МСФО (IAS) 34 указывается, что оценка общей суммы активов
и обязательств для операционного сегмента необходима только в тех случаях, когда такая
информация регулярно предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, и
также имело место значительное изменение в оценках с момента подготовки последней годовой
финансовой отчетности. Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия на
финансовую отчетность Компании.
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для
годовых периодов Компания, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты, и которые
Компания не приняла досрочно:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты Часть 1: классификация и оценка». МСФО (IFRS) 9
был выпущен в ноябре 2009 года и заменил те части МСФО (IAS) 39, которые касались
классификации и оценки финансовых активов. Дополнительные поправки были внесены в МСФО
(IFRS) 9 в октябре 2010 г. в отношении классификации и оценки финансовых обязательств, и в
декабре 2011 года в отношении следующих изменений: (i) вступления МСФО (IFRS) 9 в силу с
годовых периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после этой даты, и (ii) добавления
требований к раскрытию переходной информации п. Его основные положения:
•?По методам оценки финансовые активы разделяются на две группы: активы, которые
впоследствии оцениваются по справедливой стоимости, и активы, которые впоследствии
оцениваются по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели, применяемой
предприятием для управления своими финансовыми инструментами, и от договорных
характеристик денежных потоков, связанных с инструментом.

•?Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае,
когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель предприятия ориентирована
на удержание данного актива для целей получения предусмотренных договором денежных
потоков, и одновременно (ii) предусмотренные договором денежные потоки по данному активу
представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый
инструмент имеет только «базовые характеристики займа»). Все остальные долговые инструменты
должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка.
•?Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости.
Долевые инструменты, предназначенные для торговли, будут оцениваться по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Для остальных
долевых инвестиций при первоначальном признании может быть принято решение, не
подлежащее изменению, об отражении нереализованной и реализованной прибыли и убытка от
переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе
прибылей или убытков. При этом перенос прибылей и убытков от изменения справедливой
стоимости в состав прибыли или убытка не предусматривается. Это решение может приниматься
индивидуально для каждого финансового инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе
прибылей или убытков, так как они представляют собой доходность инвестиций.
•?Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является
требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по
финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в
составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода.
Применение МСФО (IFRS) 9 обязательно с 1 января 2015 года, при этом разрешается досрочное
применение. В настоящее время Компания анализирует последствия применения стандарта, его
влияние на Компанию и сроки его принятия Компанией.
Ожидается, что следующие новые положения не будут иметь существенных последствий для
Компании после их принятия:
• «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» - Поправки к МСФО (IAS) 32
(выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2014 года или после этой даты).
•?Поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для нефинансовых
активов» (выпущены в мае 2013 года и вступают силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2014 года; досрочное применение разрешается в случае, если МСФО (IFRS) 13
применяется в отношении того же учетного и сравнительного периода).
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации
существенно не повлияют на финансовую отчетность Компании.
6 Денежные средства и их эквиваленты
В тысячах украинских гривен 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Денежные средства в кассе 135 130
Денежные средства на банковских счетах 117 283 127 903

Всего денежных средств и их эквивалентов 117 418 128 033
Ниже в таблице представлена сведенная информация о средствах и их эквивалентах по
кредитному качеству на основании рейтингов, определенных по национальной шкале,
присвоенных международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor's, Moody's Investors
Service, Fitch Ratings или национальными рейтинговыми агентствами: ООО «Рейтинговое
агентство «IВI-Рейтинг», ООО «РЮРИК», ООО «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ-

РЕЙТИНГ», ООО «Кредит-Рейтинг», ООО «Украинское кредитно-рейтинговое агентство», ООО
«РА «СТАНДАРТ РЕЙТИНГ»:
В тыс.грн. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г
Не просроченные и не обесцененные
- рейтинг uaА и выше 79 828 49 150
- рейтинг uaВВВ 36 990 32 285
- рейтинг uaВВ и ниже 126
- без рейтинга 204
Процентная ставка по банковским депозитам в гривнах составляет 10,25%-24% годовых (на 31
декабря 2012 года – 13%-44,5% годовых) в зависимости от даты размещения и погашения
депозитов. Процентная ставка по депозитам в долларах США составляет 9% годовых (на 31
декабря 2012 года – 9% годовых).
Депозиты в банках не имеют обеспечения.
7 Депозиты в банках
В тысячах украинских гривен 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Депозиты в гривнах 64 791 69 382
Депозиты в долларах США 10 271 10 271
Всего депозитов в банках 118 859 81 435
8 Дебиторская задолженность, в том числе дебиторская задолженность по страховой деятельности
В тысячах украинских гривен 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Дебиторская задолженность по операциям прямого страхования 22 217 29 678
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 1 181 1 496
Дебиторская задолженность по договорам регресса 28 238 23 255
Прочая дебиторская задолженность 484 3 622
Дебиторская задолженность гарантийного взноса МТСБУ 4 032 1 814
Задолженность перестраховщиков 32146 2 026
Всего дебиторской задолженности, в том числе дебиторской задолженности по страховой
деятельности 88 298 61 891
9 Предоплаты и прочие активы
В тысячах украинских гривен 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Предоплаты 2072 3331
Товарно-материальные запасы 358 706
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль 305 273
Прочие активы - Всего предоплат и прочих активов 2 735 4 310
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года все предоплаты и прочие активы
были включены в состав оборотных активов.
10 Прочие финансовые и нефинансовые обязательства
Прочие финансовые и нефинансовые обязательства состоят из следующих компонентов:

В тысячах украинских гривен 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Вознаграждение страховым агентам к выплате 0 0
Премии по перестрахованию к выплате 14 235 13 782
Прочая кредиторская задолженность 124 16
Всего прочих финансовых обязательств 14 359 13 798
Авансы, полученные от застрахованных лиц 2 265 2 259
Резерв неиспользованных отпусков 2 947 2 495
Затраты, связанные с персоналом, к уплате 1 897 1 458
Всего прочих нефинансовых обязательств 7 109 6 212
Всего прочих финансовых и нефинансовых обязательств 21 468 20 010
По состоянию на 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года вся нефинансовая кредиторская
задолженность была включена в состав текущих обязательств.
11 Страховые резервы и доля перестраховщика в страховых резервах
В тысячах украинских гривен 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Общие суммы
Резерв незаработанных премий и дополнительный резерв неистекшего риска 93 970 87 904
Резерв на покрытие убытков 15 061 14 109
Всего страховых резервов, общая сумма 109 031 102 013
Доля перестраховщика
Резерв незаработанных премий и дополнительный резерв неистекшего риска (14 536) (4 402)
Резерв на покрытие убытков (21) (52)
Всего доли перестраховщика в страховых резервах (14 557) (4 454)
12 Акционерный капитал и эмиссионный доход
В тысячах украинских гривен, кроме количества акций Количество выпущенных акций Простые
акции Эмиссион-ный доход Всего
На 31 декабря 2013 г. 97 480 97 480 95 700 193 180
Номинальная зарегистрированная сумма выпущенного акционерного капитала Компании
составляет 97 480 тысяч гривен (на 31 декабря 2012 года – 94 480 тысяч гривен).
Общее количество утвержденных к выпуску простых акций составляет 97 480 акций (на 31
декабря 2012 года – 94 480 акций) номинальной стоимостью 1 000 гривен за акцию (на 31 декабря
2012 года – 1 000 гривен за акцию). Все выпущенные простые акции полностью оплачены. Каждая
простая акция имеет один голос при голосовании.
Эмиссионный доход – это сумма превышения полученного вознаграждения над номинальной

стоимостью выпущенных акций.
Ниже представлена информация об акционерах Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года:
В тысячах украинских гривен, кроме количества акций Количество акций, принадлежащих
акционеру Доля собственности, % Номинальная стоимость
Акционер
Innocast Holdings Limited 97 478 99,998 97 478
Юрий Грачев 1 0,001 1
Игорь Шиманский 1 0,001 1
Всего акционерного капитала на 31 декабря 2013 г. 97 480 100 97 480
13 Анализ страховых премий, возмещений и аквизиционных расходов
Анализ страховых премий и возмещений по видам страховой деятельности за 2013 год
представлен ниже:
Показатели Страхование несчастных случаев Медицинское (беспрерывное) страхование здоровья
Страхование здоровья на случай болезни Страхование транспорных средств Страхование
имущества Обязатель-ное страхо-вание гражданско-правовой ответст-венности Стархование
ответсвеннсти перед третьими лицами Страхование финансовых рисков другие виды страхования
Всего
Страховые платежи по прямому страхованию 127250,50 38208,90 31182,60 93581,00 103437,70
20541,20 74968,40 108663,30 14294,30 729859,90
Страховые платежи по входящму перестрахование 91,90 0,00 0,00 2345,70 749,80 0,00 6,70 0,00
200,80 4345,50
Резервы незаработанных премий 11259,40 3589,40 4614,50 25698,50 16564,90 6503,00 13327,80
11005,20 1406,90 111941,40
Часть перестраховщиков в резервах незаработанных премий 115,70 0,00 0,00 195,70 12724,60 0,00
630,90 433,70 435,00 27695,20
Страховые возмещения 311,50 30298,00 13,00 37384,10 3349,60 12439,50 0,00 31402,70 4482,80
127513,60
Аквизиционные затраты 50937,20 4320,30 893,00 38153,80 41651,10 3689,70 15492,30 43465,20
4108,30 248470,30
Затраты на урегулирование страховых событий 30,30 908,00 0,00 2150,40 0,00 665,80 0,00 0,00 0,00
3754,50
14 Оценка договоров страхования
Методы, использованные при принятии решений о допущениях. Страховым резервам и, в
частности, резервам по договорам страхования от несчастных случаев, характерны
многочисленные страховые риски. Наиболее существенные риски Компании связаны со
страховыми возмещениями, которые выплачиваются по добровольному имущественному
страхованию автотранспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой
ответственности и добровольному медицинскому страхованию. Эти риски детально
рассматриваются в данном примечании. Географическая концентрация этих рисков наблюдается в
Украине.
Для оценки обязательств по выплате возмещений Компания использует допущения, основанные
на собственной аналитике и рыночных данных. Аналитические данные Компании поступают
преимущественно из ее ежеквартальных отчетов о выплате страховых возмещений.
Компания применяет определенные статистические методы, которые позволяют ей делать
различные допущения. На этих допущениях основывается оценка окончательных затрат на
страховые возмещения. Наиболее распространенными двумя методами оценки заявленных и
выплаченных возмещений являются метод цепной градации с тенденциями коэффициентов
убытков и метод Борнхуеттера-Фергюсона.
Метод цепной градации с тенденциями коэффициентов убытков может применяться к страховым
премиям, выплаченным страховым возмещениям и убыткам, понесенным в результате выплаты

страховых возмещений (т.е. выплаченные страховые возмещения плюс оценочные расчеты по
страховым случаям). Основная методика – это анализ коэффициентов развития убыточности в
прошлом и выборка расчетных коэффициентов на основе прошлого опыта. В дальнейшем
выбранные коэффициенты развития убыточности применяются к кумулятивным данным о
страховых возмещениях, выплаченных в каждом году возникновения страхового случая, который
еще не окончен. Описанный метод позволяет оценить окончательные затраты на выплату
возмещений для каждого года возникновения страхового случая. Метод цепной градации с
тенденциями коэффициентов убытков является наиболее уместным для постоянных и
сформированных направлений деятельности, которые имеют относительно стабильную модель
развития убыточности. Метод цепной градации с тенденциями убытков является менее
используемым в случаях, когда страховая компания не имеет прошлого опыта развития
убыточности по конкретному направлению деятельности.
Метод Борнхуеттера-Фергюсона – это комбинация сравнительных или рыночных оценок с
оценками, основанными на реальном опыте выплат страховых возмещений. Первая оценка
основывается на оценке риска, связанного со страховыми премиями. Вторая оценка основывается
на выплаченных страховых возмещениях или понесенных убытках в результате выплаты
страховых возмещений до настоящего времени. Результаты двух оценок объединяются с
использованием формулы, которая придает больше веса оценке, основывающейся на фактическом
опыте выплат с течением времени. Этот метод использовался при отсутствии данных о развитии
убыточности в прошлом, которые могли бы использоваться при составлении прогнозов (данные о
последних годах возникновения страхового случая и новых направлениях деятельности).
Выбор результатов выборки за каждый год возникновения страхового случая по каждому
направлению деятельности зависит от оценки методики, которая является наиболее приемлемой с
точки зрения развития убыточности, наблюдаемой в прошлом. В некоторых случаях это означает,
что для оценки отдельных рисков или группы рисков, связанных с возникновением страховых
случаев по одинаковому направлению деятельности, могут использоваться разные методики или
комбинация методик. Таким образом, выбор наиболее подходящего метода зависит от данных о
понесенных в прошлом убытках и периода наступления страхового случая.
Резерв на неурегулированные требования создается на основе заявленных требований. Резерв
убытков понесенных, но не заявленных рассчитывается для каждого периода наступления
страхового случая как разница между прогнозируемой суммой окончательных затрат на страховые
возмещения, понесенные в течение этого периода, и суммой страховых возмещений, заявленных и
выплаченных или заявленных и невыплаченных за этот же период. Сумма резерва убытков
понесенных, но еще не заявленных за каждый период не может быть меньше нуля.
15 Аквизиционные расходы
В тысячах украинских гривен 2013 год 2012 год
Отсроченные аквизиционные расходы на 1 января 37 165 0
Расходы, амортизация которых относится на прибыль или убыток 7 083 37 165
Отсроченные аквизиционные расходы на 31 декабря 44 248 37 165
Аквизиционные расходы включают преимущественно вознаграждения, начисленные агентам.
16 Административные и прочие операционные расходы
В тысячах украинских гривен 2013 год 2012 год
Затраты на персонал 49195 42168
Налоги по заработной плате 13728 12050
Аренда 8967 8304

Консультационные и профессиональные услуги 5052 4799
Расходные и прочие материалы 3403 3207
Связь 2368 2335
Амортизация 2554 2551
Коммунальные платежи 2241 1913
Банковские комиссии 1435 1390
Реклама 2791 2389
Благотворительные и членские взносы 838 922
Техническое обслуживание оборудования 948 1049
Командировочные расходы 726 453
Прочие административные расходы 1407 1244
Всего административных и прочих операционных расходов 96 103 84 774
В состав расходов на персонал включены взносы в фонды социального страхования и
обязательные взносы в пенсионный и др. фонды в сумме 13 728 тысяч гривен (в 2012 году – 12 050
тысяч гривен).
17 Налоги на прибыль
Расходы по налогу на прибыль состоят из следующих компонентов:
В тысячах украинских гривен 2013 год 2012 год
Текущий налог 19 524 18 079
Отсроченный налог (182) (428)
Расходы по налогу на прибыль за год 19 342 17 651
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года отсроченный актив по налогу на
прибыль был включен в состав необоротных активов, обязательство по уплате текущего налога на
прибыль – в текущие обязательства.
Компания платит налог на прибыль по ставке 3% от всех премий по страхованию и других
доходов согласно норм Налогового Кодекса Украины статьи 156.1. за минусом затрат на
исходящее перестрахование. Весь другой доход (который включает преимущественно проценты,
прибыль от курсовых разниц и результаты операций с ценными бумагами) облагается налогом на
прибыль по ставке 19%. На расходы для целей налогообложения относятся только те расходы,
которые непосредственно или косвенно касаются нестраховой деятельности. Расходы, понесенные
непосредственно в результате операций страхования либо связанные с убытками от
инвестиционной деятельности и убытками от безнадежной задолженности, в состав расходов для
целей налогообложения не включаются.
18 Управление финансовыми и страховыми рисками
Функция управления рисками в Компании осуществляется относительно финансовых рисков
(кредитного, рыночного и риска ликвидности), а также операционных и юридических рисков.
Финансовый риск включает рыночный риск (в том числе валютный риск, риск процентной ставки
и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Компания не считает эти риски
существенными, следовательно, не устанавливает конкретные задачи и не разрабатывает политику
по управлению этими рисками. Управление операционными и юридическими рисками направлено
на обеспечение надлежащего функционирования внутренних процедур и политики для сведения
этих рисков к минимуму.
Кредитный риск. Компания подвергается кредитному риску, который определяется как риск того,
что одна сторона финансового инструмента понесет убыток вследствие невыполнения другой
стороной своих обязательств. Основные статьи, в связи с которыми у Компании возникает
кредитный риск – это денежные средства и депозиты в банках, суммы к получению от

застрахованных лиц по договорам страхования, договора перестрахования. Максимальный
уровень кредитного риска Компании, в целом, отражается в балансовой стоимости финансовых и
страховых активов в балансе.
Рыночный риск. Компания подвергается рыночным рискам, которые возникают в связи с
открытыми позициями по (а) валютам и (б) процентным ставкам, которые подвержены влиянию
общих и специфических колебаний рынка.
Валютный риск. Валютный риск – это риск изменения стоимости финансового инструмента
вследствие колебаний валютных курсов. Компания проводит операции преимущественно в
гривнах, следовательно, она не подвергалась влиянию существенного валютного риска по
состоянию на 31 декабря 2013 года, кроме депозитов в банках в долларах США в сумме 10 271
тысяч гривен (на 31 декабря 2012 года – депозитов в банках в сумме 10 271 тысяч гривен).
Риск процентной ставки. Компания подвергается риску в связи с влиянием колебаний
доминирующих уровней рыночной процентной ставки на ее финансовое состояние и денежные
потоки. Процентная маржа может увеличиваться в результате таких изменений, но может также
уменьшаться или приносить убытки в случае непредвиденных изменений. У Компании
отсутствуют официально оформленная политика и процедуры для управления риском процентной
ставки, поскольку руководство полагает, что этот риск для деятельности Компании является
несущественным. Информация о процентных активах и обязательствах Компании представлена в
Примечании 8. По состоянию на конец каждого отчетного периода у Компании не было
финансовых активов с переменной процентной ставкой или процентных обязательств. По
состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года изменения процентных ставок не
оказали бы влияния на прибыль или убыток и/ или капитал Компании.
Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что предприятие столкнется с трудностями
при выполнении финансовых обязательств. Компания ежедневно сталкивается с требованиями
оплаты от поставщиков товаров и услуг и заявлениями клиентов о страховых случаях. Компания
имеет достаточно денежных средств для выполнения большинства перечисленных требований.
Кроме того, поступления денежных средств, связанные с доходом от страховых премий, также
являются источником денежных ресурсов для выполнения текущих обязательств. По состоянию
на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года все финансовые обязательства Компании
погашаются по требованию или в течение 1 месяца после окончания отчетного периода.
Недисконтированные денежные потоки по финансовым обязательствам согласно договорам
равняются балансовой стоимости. Срок погашения всех страховых активов и обязательств
Компании не превышает одного года.
Страховой риск. Страховой риск в рамках любого договора страхования – это вероятность
наступления страхового события и неопределенность суммы соответствующего возмещения. По
самой сути договора страхования, этот риск является случайным и вследствие этого
непредвиденным.
Для портфеля договоров страхования, где теория вероятности используется для определения цены
договора и создания резервов, основной риск, которому подвергается Компания, состоит в том,
что фактические выплаты превысят балансовую стоимость страховых обязательств. Это может
произойти в результате того, что регулярность или размер выплат будут выше, чем по оценочным
данным. Страховые случаи носят случайный характер, и фактическое количество и сумма выплат
будут из года в год отличаться от данных, предусмотренных страховыми моделями. Анализ
зависимости резерва на покрытие убытков от использованных предположений представлен в
Примечании 15.
Как показывает опыт, чем больше портфель подобных договоров страхования, тем меньше
относительная изменчивость ожидаемого результата. Кроме того, если портфель договоров
страхования является более диверсифицированным, то изменения в какой-либо из его подгрупп
окажут меньшее влияние на портфель в целом.
Компания контролирует страховой риск путем:
• стратегии андеррайтинга и проактивного мониторинга риска. Компания устанавливает лимиты
максимально возможной суммы страховых убытков, которые она может возместить, и передает
соответствующие контрольные полномочия сотрудникам с учетом их профессиональной

компетентности. Несмотря на обширную сеть реализации страховых продуктов Компании, она
руководствуется такими эффективными принципами ценообразования, которые позволяют
соблюдать единую ценовую политику в масштабах всей организации. Оценка потенциальных
новых продуктов проводится с целью всестороннего анализа связанных с ними рисков и
оправданности таких рисков с точки зрения будущих доходов.
• заключения соответствующих договоров перестрахования. Деятельность Компании по
перестрахованию осуществляется централизованно. Компания стремится диверсифицировать
деятельность по перестрахованию, используя как договоры облигаторного перестрахования, так и
договоры факультативного перестрахования. Кроме того, политика Компании предусматривает
максимальное удержание риска ответственности по отдельным страховым продуктам.
Компания осуществляет страховую деятельность исключительно в Украине, и все договора
страхования заключаются в украинских гривнах. Руководство анализирует концентрацию
страхового риска по направлениям страховой деятельности. Соответствующая информация
представлена в Примечании 14.
19 Управление капиталом
Управление капиталом Компании направлено на достижение следующих целей: (i) соблюдение
требований к капиталу, установленных регулятором, и (ii) обеспечение способности Компании
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Компания считает, что
общая сумма капитала, управление которым осуществляется, равна сумме капитала, показанного в
балансе по НП(С)БУУ. По состоянию на конец каждого отчетного периода Компания анализирует
имеющуюся сумму собственного капитала и может ее корректировать путем выплаты дивидендов
акционерам, возврата капитала акционерам или эмиссии новых акций.
На Компанию распространяются внешние требования к капиталу, которые основаны на
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НП(С)БУУ. Основные внешние
требования к капиталу – это минимальная сумма акционерного капитала (1 миллион евро, что
составляет эквивалент 11 0415 тысяч гривен на 31 декабря 2013 года и 10 537 тысяч гривен на 31
декабря 2012 года), а также ряд нормативов платежеспособности. Компания соблюдала все
внешние требования к капиталу в 2013 и 2012 годах.
20 Условные и прочие обязательства
Судебные процедуры. В ходе нормального ведения бизнеса Компания время от времени получает
претензии. Исходя из собственной оценки, а также внутренних профессиональных консультаций,
руководство считает, что Компания не понесет существенных убытков в результате судебных
исков. Таким образом, в данной финансовой отчетности соответствующий резерв не создавался.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Украины
может толковаться по-разному и часто изменяться. Соответствующие местные и центральные
органы могут оспаривать толкование этого законодательства руководством Компании и его
применение к операциям и деятельности Компании.
Украинское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается
риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных
при участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства.
Соответствующие органы имеют право проверять налоговые вопросы в финансовых периодах в
течение трех календарных лет после их завершения. При определенных обстоятельствах проверки
могут охватывать более длительный период.
Обязательства по операционной аренде. В ходе обычной деятельности Компания арендует
помещения. В случае, когда Компания выступает арендатором, будущие минимальные выплаты
по операционной аренде, которая не подлежит отмене, являются следующими:
31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
До 1 года 689 667
Всего обязательств по операционной аренде 689 667

21 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, отражаемых по амортизированной
стоимости, по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года приблизительно равна их
балансовой стоимости. Справедливая стоимость определялась с использованием метода
дисконтированных денежных потоков и информации о существующих рыночных процентных
ставках.
22 Представление финансовых инструментов по категориям оценки
Для целей оценки МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» устанавливает
следующие категории финансовых активов: (а) кредиты и дебиторская задолженность, (б)
финансовые активы для дальнейшей продажи, (в) финансовые активы, удерживаемые до
погашения и (г) финансовые активы по справедливой стоимости, изменения которой относятся на
финансовый результат. Категория «финансовые активы по справедливой стоимости, изменения
которой относятся на финансовый результат» имеет две подкатегории: (i) активы, отнесенные в
данную категорию при первоначальном признании; и (ii) финансовые активы, удерживаемые для
торговли.
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года все финансовые активы Компании
были отнесены в категорию «кредиты и дебиторская задолженность».
23 Операции со связанными сторонами
Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем или если одна
сторона имеет возможность контролировать другую или может оказывать значительное влияние
на другую сторону при принятии финансовых или операционных решений. При анализе каждого
случая отношений, которые могут представлять собой отношения между связанными сторонами,
внимание уделяется сути этих отношений, а не только их юридической форме.
В отчетных периодах Компания не проводила операций со связанными сторонами.
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