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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22945712
4. Місцезнаходження
01033м. Київ м.Київ вул. Саксаганського, 77
5. Міжміський код, телефон та факс
04430397700443039772
6. Електронна поштова адреса
L.gorishnia@utico.com.ua

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

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
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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

-

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

-

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

-

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

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому
що Товариство у звiтному перiодi не приймало участi в створеннi юридичних
осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що
посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове
агентство не надається ,тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних
осiб, послугами яких користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про гарантiї
третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, текст аудиторського

висновку (звiту) не надається, тому що дана iнформацiя не вимагається для
розкриття приватними акцiонерними товариствами. Iнформацiя про загальнi
збори акцiонерiв не надається, тому що загальнi збори у звiтному перiодi не
скликались. 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 облiгацiї емiтента
не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв Iнформацiя про похiднi цiннi папери
емiтента не надається, тому що товариство не здiйснювало випуск похiдних
цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається,
тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надається,
тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не
випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Рiчна
фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що
Товариство не випускало цiльових облiгацiй.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №371607
3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1994
4. Територія (область)
80000
5. Статутний капітал (грн)
133958855
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)
112
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
2650001004925

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
2650001004925

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Медичне страхування (безперевне страхування
здоров'я)

АГ
569124

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

АГ
569120

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян
України, що мають у власному чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна
третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї

АГ
569121

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

АГ
569122

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),

АГ
569123

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України

вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

АГ
569125

Страхування медичних витрат

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АГ
569126

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
АГ
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
569127
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

АГ
569128

Страхування вiд нещасних випадкiв

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

АГ
569129

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного

АГ
569130

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

АГ
569118

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АГ
569116

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

АГ
569115

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування врожаю сiльськогосподарських культур i
багаторiчних насаджень державними
сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю
зернових культур i цукрових буряков
сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм
власностi

АГ
569117

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв

АГ
569427

Державна
комiсiя з
регулювань
04.02.2011 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування повiтряного транспорту

АГ
569131

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АГ
569119

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
АГ
Державного бюджету України) та сiльської пожежної
569132
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд)

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути
заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту

АГ
569135

Державна
02.12.2010 комiсiя з
регулювань
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об"єктах пiдвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за

АГ
569135

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

Страхування фiнансових ризикiв

АГ
569133

Державна
комiсiя з
регулювань
02.12.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова.
Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї
Опис
стосовно прогнозу щодо продовження
термiну дiї виданої лiцензiї не надається.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Люлiн Анатолiй Миколайович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 223540 25.06.1996 виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

5

7)Найменування
підприємства та попередня Згоди на розкриття iнформацiї не надано.
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
19.10.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки: Як Голова Наглядової ради Товариства
здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Голови Наглядової ради
Товариства дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних
зборiв. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання
Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори,
органiзовує обрання Секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про
Наглядову раду (у випадку його затвердження Загальними зборами
Товариства). Головi Наглядової ради у випадку рiвного розподiлу
голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень на засiданнi
Наглядової ради, належить право вирiшального голосу. Як Член
Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством

та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження
Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням
Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно
членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член
Наглядової ради, який є представником Акцiонера - юридичної особи,
не може передавати свої повноваження iншiй особi До виключної
компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї
Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства; - Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних
зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових
Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння
Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття
рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв
Правлiння Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi
укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови
Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання
та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд)
Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування
iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у
випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi

внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення
про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй
Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно)
значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв
Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або
Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм
Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж керiвної роботи - 5рокiв. Згоди на розкриття iнформацiї
щодо перелiку попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будьяких iнших пiдприємствах не надано.

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Власов Iгор Олександрович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ЕМ 994589 04.10.2001 виданий Брянкiвським МВ УМВС України в
видачі, орган, який видав)*
Луганськiй обл.
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

0

7)Найменування
Згоди на розкриття iнформацiї не надано.
підприємства та попередня

посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
19.10.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства
здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової
ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або
Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником
Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в
межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про
проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi
укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови
Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання
та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд)
Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування

iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у
випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення
про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй
Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно)
значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв
Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або
Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм
Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди
на розкриття iнформацiї щодо стажу керiвної роботи, перелiку
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не надано.

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Ковальчука Роман Володимирович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

Вища
0

7)Найменування
підприємства та попередня Згоди на розкриття iнформацiї не надано.
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
19.10.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства
здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової
ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або
Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є представником
Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в
межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про
проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття
рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi
укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови
Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - Обрання
та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених Статутом; - Обрання аудитора Товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру

оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення дати складення
перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд)
Товариства у нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових, про заснування
iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у
випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення
про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй
Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно)
значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв
Товариство; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та/або
Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової
ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм
Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством. У звiтному перiоди змiни посадової особи не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди
на розкриття iнформацiї щодо стажу керiвної роботи, перелiку
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не надано. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.

1)Посада

Ревiзор

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Денисенко Тетяна Вiкторiвна
найменування юридичної
особи

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

0
Згоди на розкриття iнформацiї не надано.
0

7)Найменування
підприємства та попередня Згоди на розкриття iнформацiї не надано.
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
19.10.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi Товариства. У звiтному
перiодi змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї
щодо року народження, стажу керiвної роботи, перелiку попереднiх
посад за останнi п'ять рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах
не надано. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Член Правлiння, головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Горiшня Лiна Iванiвна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВМ 343633 17.06.1997 виданий Попiльнянським РВ УМВС України у
видачі, орган, який видав)*
Житомирськiй областi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1955

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

32

7)Найменування
ПрАТ Страхова компанiя " Українська страхова група "Життя" підприємства та попередня
головний бухгалтер
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
23.11.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки як члена Правлiння: Як Член Правлiння
Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та
вносити питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття
Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти
вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства,
вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. Повноваження та обов'язки як головного бухгалтера:
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення
облiкових даних. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй вiдповiдно до Нацiональних стандартiв України. Вимагає вiд
пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного
дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних
документiв. Контролює своєчасне здiйснення облiку витрат, повязаних
зi страховою дiяльнiстю, своєчасне здiйснення облiку виконання
кошторисiв витрат, пов'язаних iз наданням страхових послуг. Вживає
всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та
непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах
бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв,
регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує
складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки вiдповiдно
до статей 33,34 ЗУ "Про страхування" та статтi 14 ЗУ "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та
Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України №39 вiд 03.02.04р. Здiйснює заходи щодо надання
повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан,

результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у
пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi
передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у
вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та
iнструкцiями. Здiйснює контроль за дотриманням порядку формування
первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних
зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, перевiрок органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у
пiдроздiлах компанiї. Здiйснює контроль за веденням касових
операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi
iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i
псування активiв пiдприємства. Контролює питання передачi у
необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи. Забезпечує
перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах,
вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Приймає участь у: проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi
компанiї за даними бухгалтерського облiку i звiтностi, з метою
виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення збиткiв; визначеннi облiкової полiтики компанiї, внесення змiн до обраної
облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з
урахуванням дiяльностi компанiї i технологiї оброблення облiкових
даних; - розробленнi системи i форм внутрiшньогосподарського
(управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи
рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй; - визначеннi прав працiвникiв на пiдписання
первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної
структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв,
пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх
довiдковими матерiалами; - полiпшеннi системи iнформацiйного
забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої
iнформацiї до виконавцiв; - впровадженнi автоматизованої системи
оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей
дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; Забезпечує суворе
дотримання трудової фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законнiсть списання з
бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та
iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i
передача їх у встановленому порядку в архiв. Надає Головi Правлiння
звiти в обсязi i термiни, встановленi внутрiшнiми нормативними
документами компанiї. Змiни головного бухгалтера у звiтному перiодi
не було. На посаду головного бухгалтера призначено 15.11.2011 р. на

термiн - безстроково. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства
вiд 23.11.2012 року обрано членом Правлiння. Змiни члена Правлiння у
звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: ПрАТ Страхова
компанiя " Українська страхова група "Життя" - головний бухгалтер,
ТОВ "Столичнi будiвельнi технологiї"- головний бухгалтер; КБ "Iндекс
Банк" Попiльнянське вiддiлення Житомирської обл. - головний
бухгалтер, АПБ "Україна" Попiльнянське вiддiлення - головний
бухгалтер, начальник кредитного вiддiлу. На iнших пiдприємствах
посад не обiймає.

1)Посада

Голова Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Пiшакова Галина Володимирiвна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 863488 09.07.1998 виданий Мiнським РУГУ МВС України у м. Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1952

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

22

7)Найменування
підприємства та попередня Голова Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт"
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
19.10.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки: Як Голова Правлiння Товариства здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю Товариством. До компетенцiї
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як Голова Правлiння
Товариства органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння Товариства
має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до
рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства,
вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства, надавати довiреностi (доручення), iншим чином
уповноважувати осiб на здiйснення вiд iменi Товариства дiй
визначених вказаними документами. Як Член Правлiння Товариства
має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити
питання до порядку денного засiдання. У випадку прийняття
Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти
вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства,
вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд
19.10.2012 року обрано Головою Правлiння Товариства, посадова
особа приступила до своїх обов'язкiв 22.10.2012 року. Змiни посадової
особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Голова Правлiння
ПрАТ "СК "Лафорт" м. Київ, Заступник Голови Правлiння УСК "Княжа" м.
Київ. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1)Посада

Член Правлiння

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Сторчевий Сергiй Васильович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
СН 243814 19.07.1996 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м.
видачі, орган, який видав)*
Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

18

7)Найменування
Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ
підприємства та попередня
"Страхова компанiя "Лафорт"
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
23.11.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки: Як Член Правлiння Товариства має право
вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до
порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних
рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в
тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд
iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Змiни
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Начальник
Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Страхова компанiя
"Лафорт" м. Київ, Директор департаменту врегулювання страхових
випадкiв ПрАТ "Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс
Груп" м. Київ. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

Внутрiшнiй аудитор

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Iванiщак Мар'яна Михайлiвна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
КВ 063057 15.01.1999 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у
видачі, орган, який видав)*
Львiвськiй областi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1981

5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

Вища
3

7)Найменування
Бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя "Лафорт" м. Київ. Обiймає посаду
підприємства та попередня
начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПрАТ "УТСК".
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
03.01.2013 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язкiв: - Проводити перевiрки з метою
здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього
контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику,
притаманного дiяльностi Установи, а також оцiнювати його. Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням
працiвниками Установи встановлених процедур проведення операцiй,
функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками. Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного
законодавства,
у
тому
числi
нормативно-правових
актiв
Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть
Установи. - Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення
дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в
тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг. - Розробляти
рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення
системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх
виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд
структурних пiдроздiлiв Установи документiв на всiх носiях. Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки,
оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi
питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi
керiвництву Установи. Змiни внутрiшнього аудитора протягом звiтного
перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Згоди
на розкриття iнформацiї перелiку попереднiх посад за останнi п'ять
рокiв, посад на будь-яких iнших пiдприємствах 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.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи або
Посада
повне
найменува
ння
юридичної
особи

1

2

Паспортні
дані
фізичної
особи (серія,
номер, дата
видачі,
орган, який
видав)* або
ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
3

Кількість за видами акцій

Дата
Від
Кількі
внесен
загальної
прост
привілейо
сть
прості на привілейо
ня до
кількості
і
вані на
акцій
пред'явн
вані
реєстр
акцій (у
іменн
пред'явни
(штук)
ика
іменні
у
відсотках)
і
ка

4

5

6

7

8

9

10

СН 863488
09.07.1998
Пiшакова
Голова
виданий
Галина
Правлiн
Мiнським
Володимирi
РУГУ МВС
ня
вна
України у м.
Києвi

0

0.00000000
0
000

0

0

0

СН 243814
19.07.1996
Член
Сторчевий виданий
Правлiн Сергiй
Дарницьким
ня
Васильович РУГУ МВС
України в м.
Києвi

0

0.00000000
0
000

0

0

0

Член
Правлiн Горiшня
Лiна
ня,
головни Iванiвна
й

0

0.00000000
0
000

0

0

0

ВМ 343633
17.06.1997
виданий
Попiльнянськ
им РВ УМВС

бухгалт
ер

України у
Житомирськi
й областi

СН 223540
25.06.1996
Голова Люлiн
виданий
Наглядо Анатолiй
Мiнським
вої
Миколайов
РУГУ МВС
ради
ич
України в м.
Києвi

0

0

0

0

ЕМ 994589
04.10.2001
Член
виданий
Власов Iгор
Наглядо
Брянкiвськи
Олександро
вої
м МВ УМВС
вич
України в
ради
Луганськiй
обл.

11379 93.2756000 11379
0
87
0000
87

0

0

Член
Ковальчука
Наглядо Роман
вої
Володимир
ради
ович

0

0.00000000
0
000

0

0

0

Денисенко
Ревiзор Тетяна
Вiкторiвна

0

0.00000000
0
000

0

0

0

КВ 063057
15.01.1999
виданий
Внутрiш Iванiщак
Галицьким
нiй
Мар'яна
РВ ЛМУ
аудитор Михайлiвна УМВС
України у
Львiвськiй
областi

0

0.00000000
0
000

0

0

0

11379 0
87

0

0

0.00000000
0
000

Усього 11379 93.2756
87

_______________

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента
Від
Кількість за видами акцій
загаль
Дата
Найменув
Кількі ної
Ідентифікаці
внесе
привілейо
ання
Місцезнаход
сть кількос прост
прості на привілейо
йний код за
ння до
вані на
юридичної
акцій ті акцій і
ження
пред'явн
вані
реєстр
ЄДРПОУ
іменн
пред'явни
(у
особи
(штук)
ика
іменні
у
ка
відсотк і
ах)
Від
Кількість за видами акцій
загаль
Прізвище,
Дата
Серія, номер, дата видачі
Кількі ної
ім'я, по
внесе
привілейо
паспорта, найменування
сть кількос прост
прості на привілейо
батькові
ння до
вані на
органу, який видав
акцій ті акцій і
пред'явн
вані
фізичної
реєстр
іменн
пред'явни
(у
паспорт**
(штук)
ика
іменні
особи*
у
ка
відсотк і
ах)
Власов Iгор
Олександр
ович

11379 93.275 11379
0
87
6
87
Усього 11379 93.275 11379 0
87
6
87

0

0

0

0

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

1.Інформація про випуски акцій
Дата

Номер Найменув Міжнародн Тип цінного

Форма

Номінал Кількі Загальн Частка

реєстр свідоцт
ання
ий
ації ва про органу, ідентифікаці
випуск реєстра
що
йний номер
цію зареєстру
у
вав
випуску
випуск

1

2

3

Державна
комiсiя з
цiнних
22.10.1 835/1/9
паперiв та 997
7
фондового
ринку
України

Опис

5

існування
ьна
сть
а
у
та форма вартість акцій номінал статутн
акцій (штук) ьна
ому
випуску
вартість капіталі
(грн.)
(у
(грн.)
відсотк
ах)
6

7

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

8

2500

9

274500

10

100

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 835/1/97 дата реєстрацiї 22.10.1997 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
22.12.1 1044/1/
паперiв та 997
97
фондового
ринку
України

Опис

4

паперу

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

2000

219600

100

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 1044/1/97 дата реєстрацiї 22.12.1997 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, в зв'язку
iз зменшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
26.05.1 272/1/9
паперiв та 998
8
фондового
ринку
України

Опис

11500 1262700 100

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення
статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 272/1/98 дата реєстрацiї 26.05.1998 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
15.05.2 207/1/0
паперiв та 001
1
фондового
ринку
України

Опис

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

45540 5000292 100

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення
статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/01 дата реєстрацiї 15.05.2001 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
12.06.2 270/1/0 цiнних
002
2
паперiв та
фондового
ринку

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

91075

1000003
100
5

України

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення
статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №270/1/02 дата реєстрацiї 12.06.2002 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
15.04.2 167/1/0
паперiв та 003
3
фондового
ринку
України

Опис

18215 2000007
100
0
0

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного
капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй №167/1/03 дата реєстрацiї 15.04.2003 р., видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
20.11.2 581/1/0
паперiв та 003
3
фондового
ринку
України

Опис

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

91074 1000000
100
7
20.6

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення

статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №581/1/03 дата реєстрацiї 20.11.2003 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
10.01.2
08/1/05 паперiв та 005
фондового
ринку
України

Опис

10235 1123838
100
32
13.6

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного
капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй №08/1/05 дата реєстрацiї 10.01.2005 р., видане
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
18.01.2
13/1/06 паперiв та 006
фондового
ринку
України

Опис

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

Акція проста
Бездокумен
документар
109.8
тарні іменні
на іменна

11579 1271443
100
63
37.4

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався.
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення
статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №13/1/06 дата реєстрацiї 18.01.2006 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило
чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
Акція проста
27.03.2 122/1/0
UA10121410
Бездокумен
паперiв та
документар
109.8
007
7
08
тарні іменні
фондового
на іменна
ринку
України

Опис

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових
компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №122/1/07 дата реєстрацiї
27.03.2007 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
України, втратило чиннiсть.

Державна
комiсiя з
цiнних
12.10.2 867/1/1
UA10121410
паперiв та
010
0
08
фондового
ринку
України

Опис

12200 1339588
100
26
54.8

Акція проста
бездокумен Бездокумен
109.8
тарна
тарні іменні
іменна

12200 1339588
100
26
54.8

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не
проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових
бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 867/1/10 дата реєстрацiї
12.10.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в
зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
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

2.
Невиробничого
призначення:

2916

2894

0

0

2916

2894

будівлі та
споруди

2821

2802

0

0

2821

2802

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

15

0

0

0

15

0

інші

80

92

0

0

80

92

Усього

2916

2894

0

0

2916

2894

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) термiн користування встановлено по групах згiдно Податкового Кодексу України.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 4791 тис.грн. Ступiнь їх зносу - 39.6%. Ступiнь їх
використання - 100%. Сума нарахованого зносу - 1897 тис. грн. Суттєвi змiни у
вартостi основних засобiв зумовленi проведеною дооцiнкою основних засобiв до
ринкової вартостi. Обмежень на використання майна емiтента немає.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу

Відсоток за
користування
коштами (відсоток

Дата
погашення

(тис. грн.)
Кредити банку

річних)

X

16234

X

X

Кредит в Укрсоцбанку

29.12.2000

16234

16

29.05.2015

Зобов'язання за цінними
паперами

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 X
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

0

X

X

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

0

X

X

у тому числі:

у тому числі:

X
Податкові зобов'язання

X

525

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

1

X

X

Інші зобов'язання

X

57150

X

X

Усього зобов'язань

X

73910

X

X

Опис:

Зобов'язань за цiнними паперами немає.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма
"Аудитор -Консультант Юрист"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
35531560
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4082 13.12.2007

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

за 2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
Рік
з/п

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013 0

0

2

2012 2

1

3

2011 2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X

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):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація

Ні
X

Додатковий випуск акцій

X

Внесення 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): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не
скликались.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Ні

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

4

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 не створювались

Інші (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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): Головою та членами Наглядової ради не можуть бути
особи,яким згiдно чинного законодавства України заборонено
X
обiймати посади в органах управлiння господарських товариств

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)

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

Так,
введено
посаду

ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років?

0

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 збори Наглядова
акціонерів
рада

Не належить до
Виконавчий
компетенції жодного
орган
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

органу
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних Так
акцій

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Так
акціонерного товариства? (так/ні)

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)

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори
акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Ні

Положення про виконавчий орган
(правління)

X

Положення про посадових осіб
акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію
(або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного
товариства

X

Положення про порядок розподілу
прибутку

X
Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
даних НКЦПФР про
зборах
ринок цінних
паперів

Інформація
Документи
Копії
розміщується
надаються для
документів на власній
ознайомлення
надаються
інтернетбезпосередньо
на запит
сторінці
в акціонерному
акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

капіталу
Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та
внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових
Ні
осіб
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
Так
фінансової звітності? (так/ні)

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
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів

Ні
X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)

Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнших причин немає.

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)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у звiтному
роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

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
X
років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

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:

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Мета провадження дiяльностi ПрАТ "УТСК" (вiдповiдно до Статуту ПрАТ "УТСК"): 1. ПрАТ "УТСК" дiє у
вiдповiдностi до чинного законодавства України. 2. ПрАТ "УТСК" є небанкiвською фiнансовою
установою (страховою компанiєю). Вiдповiдно до вимог чинного законодавства ПрАТ "УТСК"
предметом безпосередньої дiяльностi є страхування, перестрахування, дiяльнiсть пов'язана з
формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, iнша фiнансова дiяльнiсть у межах,
визначених законодавством.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ " УТСК" є: Фiзичнi особи: Власов Iгор
Олександрович - 93,2756% простих iменних акцiй Юридичнi особи: Вiдстунi Контролерами ПрАТ
"УТСК" є: Власов Iгор Олександрович ( 93, 2756 %. простих iменних акцiй) Змiни у складi власникiв
iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ "УТСК" протягом 2013 року вiдбувались в наслiдок
придбання Власовим I.О. у колишнiх акцiонерiв 93,2756 % простих iменних акцiй.
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.
Згiдно даних органiв управлiння ПрАТ "УТСК" Ревiзора ПрАТ "УТСК" та аудитора ПрАТ "УТСК" , протягом 2013 року вiдсутнi порушення членами Наглядової ради ПрАТ "УТСК" та Правлiння ПрАТ
"УТСК" внутрiшнiх правил, якi б призвели до заподiяння шкоди ПрАТ "УТСК" або споживачам
фiнансових послуг. Протягом 2013 року, органами управлiння вживались заходи (видавались
розпорядження, накази) направленi на покращення системи управлiння у ПрАТ "УТСК", а також
удосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПрАТ "УТСК".
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Протягом 2013 року Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України до ПрАТ
"УТСК" було застосовано 2 заходи впливу. Всi приписи виконано. Iнформацiя стосовно заходiв впливу
застосовних вiдносно членiв Наглядової ради вiдсутня. Заходи впливу вiдносно членiв Правлiння ПрАТ
"УТСК" (виконавчого органу) протягом 2013 року не застосовувалися.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
Управлiння ризиками у компанiї здiйснюється фiнансовим департаментом компанiї та вiддiлом
андеррайтингу. Ключовi характеристики: Ринковi ризики: Зниження числа платоспроможних клiєнтiв в
корпоративному i роздрiбних клiєнтiв. Зниження рiвня довiри до страхових компанiй. Девальвацiя
гривнi. Вiдсутнiсть зростання ВВП. Андеррайтерськi ризики: Ризики недостатностi тарифiв. Вiдхилення
збитковостi, перестрахування, операцiйних витрат, великих збиткiв, кумуляцiї i катастроф. Кредитнi
ризики: Ризик знецiнення активiв, не лiквiдностi активiв, процентної ставки по депозитах, цiнних
паперiв, iнвестицiй. Низький рiвень лiквiдностi комерцiйних банкiв. Висока ймовiрнiсть розорення
декiлькох середнiх i дрiбних банкiв. Зниження депозитних ставок. Значнi коливання бiржових
котирувань протягом усього року. Операцiйнi ризики: Ризики управлiння, бухгалтерського облiку та
звiтностi. Помилки при оцiнцi ризикiв. Вiдсутнiсть антикризових планiв у бiльшостi компанiй. Високий
рiвень ризику отримання балансових збиткiв за пiдсумками року.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Внутрiшнiй аудит допомагає ПрАТ "УТСК" досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення
систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю,
управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит ПрАТ "УТСК" здiйснює нагляд
за дотриманням системи внутрiшнього конролю страховика й виносить судження щодо його
достатностi та ефективностi. За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом страховика
прийнятi вiдповiднi рiшення щодо усунення виявлених недолiкiв, впроваджено рекомендацiї
аудитора по зменшенню страхових ризикiв та полiпшенню роботи управлiнь та вiддiлень ПрАТ "УТСК",
переглянуто розмiри стахових премiй за окремими видами страхування. Для зменшення фiнансових
ризикiв розроблено та впроваджено у дiю ряд заходiв направлених на боротьбу зi страховим
шахрайством, доформовано резерви компанiї, посилено контроль за своєчасним поданням
страховими агентами фiнансової звiтностi i перерахуванням отриманих ними страхових премiй.
Також, посилено внутрiшнiй контроль за монiторингом страхових справ клiєнтiв ПрАТ "УТСК".
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.
Протягом 2013 року фактiв вiдчуження не було
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Не було.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Вiдсутнi.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiй протягом року не надходило
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор -Консультант - Юрист", код - 35531560, м. Київ, вул. Чапаєва, 10.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
бiльше 5 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
2 роки
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
iнших послуг не надавалось
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
конфлiкту iнтересiв протягом 2013 року не виникало;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант -Юрист" є другим аудитором протягим останнiх п'яти
рокiв
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.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовiрної звiтностi ПрАТ "УТСК", що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - не встановлено.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
Наявнiсть механiзму розгляду скарг - у компанiї iснує механiзм розгляду скарг. Так, у ПрАТ "УТСК"
ведеться облiк всiх документiв, що надходять на поштову адресу компанiї (в тому числi i скарг),
шляхом реєстрацiї кореспонденцiї у вiдповiдному журналi з присвоєнням їй вхiдного номеру та дати.
Розподiл документiв, що надiшли до компанiї здiйснюється пiдставi резолюцiй керiвництва, або
безпосередньо помiчником голови правлiння компанiї на пiдставi iнформацiї зазначеної у скарзi
(скаржник скеровую скаргу на адресу вiдповiдного вiддiлу). В бiльшостi випадкiв, скарги
страхувальникiв та потерпiлих осiб надходять на розгляд до вiддiлу врегулювання збиткiв. У випадку,
якщо скаржник направляє скарги до контролюючих органiв (Держфiнпослуг, МТСБУ), матерiали
паралельно передаються на розгляд до юридичного департаменту пiсля отримання звернень з
Нацкомфiнпсолуг або МТСБУ. В юридичному департаментi ПрАТ "УТСК" окремо ведеться облiк
запитiв, що надходять вiд МСТБУ та Нацкомфiнпослуг. Контроль за надання вiдповiдей на запити
вiдповiдних органiв, оскарження та виконання вимог приписiв, що переданi на розгляд юридичного
департаменту ПрАТ "УТСК" здiйснюється безпосередньо директором юридичного департаменту
(протягом 2013 року жодного недотримання строкiв в наданнi вiдповiдей, виконаннi або оскарженнi
приписiв допущено не було).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Контроль за надання вiдповiдей на запити вiдповiдних органiв, оскарження та виконання вимог
приписiв, що переданi на розгляд юридичного департаменту здiйснюється безпосередньо
директором юридичного департаменту.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2013 року жодного випадку недотримання строкiв в наданнi вiдповiдей, по скаргах
страхувальникiв або оскарженнi приписiв допущено не було
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
Вхiднi позови в наявностi. За результатами розгдяду вiдповiдних справ та набрання чинностi рiшень

ПрАТ "УТСК" проводяться виплати

_______________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська
транспортна страхова компанiя."

Територія

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

22945712

за КОАТУУ

8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

112

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01033 м.Київ, вул. Саксаганського, 77

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2014 р.

V

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

355

273

480

первісна вартість

1001

784

784

832

накопичена амортизація

1002

429

511

352

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

2916

2894

2940

первісна вартість

1011

4797

4791

5574

знос

1012

1881

1897

2634

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

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

3

1030

інші фінансові інвестиції

1035

5397

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

14

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
1065
резервних фондах

4177

20318

Інші необоротні активи

1090

3

Усього за розділом I

1095

7448

23485

8837

Запаси

1100

355

428

539

Виробничі запаси

1101

355

428

539

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

6286

6851

6075

35

35

20

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2564

3283

6578

Поточні фінансові інвестиції

1160

150297

118168

136600

17

Гроші та їх еквіваленти

1165

54280

98121

Готівка

1166

23

36

Рахунки в банках

1167

54257

98085

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

45113

45113
3

1765

10379

1181

резервах збитків або резервах належних
виплат

1182

129

5619

резервах незароблених премій

1183

1636

4760

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

215582

237282

194928

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

1200

Баланс

1300

223030

260767

203765

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

133959

133959

133959

Додатковий капітал

1410

2513

2513

2534

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

17541

17541

17418

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

13935

10025

7963

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

( 5373 )

( 5373 )

()

Інші резерви

1435

8688

28192

Усього за розділом I

1495

171263

186857

161874

16234

16234

16534

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

23

94

27

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521

23

94

27

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

21304

40624

21111

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

1531

4465

12491

резерв збитків або резерв належних виплат;
1532
(на початок звітного періоду)

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

16839

28133

37561

56952

37672

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

23

64

3485

за розрахунками з бюджетом

1620

520

525

388

за у тому числі з податку на прибуток

1621

517

520

за розрахунками зі страхування

1625

за розрахунками з оплати праці

1630

за одержаними авансами

1635

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від

1670

18

32

37

63

160

7031

5818

перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1690

6595

10470

154

Усього за розділом IІІ

1695

14206

16958

4219

223030

260767

203765

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та 1700
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

Примітки
Керівник Пiшакова Г.В.
Головний
Горiшня Л.I.
бухгалтер

КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська
транспортна страхова компанiя."

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01
| 01

за ЄДРПОУ

22945712

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

78002

59460

Премії підписані, валова сума

2011

102876

69337

Премії, передані у перестрахування

2012

16703

5767

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

-11294

-4450

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

3123

340

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
2050
послуг)

( 5350 )

( 6248 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

11425

12842

Валовий: прибуток

2090

61227

40370

Валовий: збиток

2095

()

()

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

-21948

-2982

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-27439

-2995

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

5491

13

Інші операційні доходи

2120

1492

1360

2014

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
2122
і сільськогосподарської продукції

Адміністративні витрати

2130

( 6021 )

( 5687 )

Витрати на збут

2150

( 33285 )

( 17492 )

Інші операційні витрати

2180

( 557 )

( 4009 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
прибуток

908

11560

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2195
збиток

()

()

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

480

351

Інші доходи

2240

433038

219109

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

()

( 2541 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

( 435530 )

( 220188 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290

8291

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( 1104 )

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2806

-2218

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

6073

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 3910 )

()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Код
рядка

Стаття

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500 209

241

Витрати на оплату праці

2505 3327

3794

Відрахування на соціальні заходи 2510 1119

1236

Амортизація

2515 185

211

Інші операційні витрати

2520 79237

43791

Разом

2550 84077

49273

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

-3910

6073

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

48939

48939

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

48939

48939

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.1

0.12

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-0.1

0.12

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник Пiшакова Г.В.
Головний
Горiшня Л.I.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська
за ЄДРПОУ
транспортна страхова компанiя."

2014 | 01 | 01

22945712

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

3

5

8

61562

58152

Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження

3095

492

2946

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9101 )

( 3001 )

Праці

3105

( 2723 )

( 3113 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1306 )

( 1483 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3317 )

( 2646 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 2803 )

( 2038 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(3)

(5)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 511 )

( 603 )

Витрачання на оплату авансів

3135

()

()

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

()

()

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 24006 )

( 5299 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами

( 9151 )

( 22911 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155

()

()

Інші витрачання

( 599 )

( 1124 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3190
3195

11862

21526

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

3200

285742

необоротних активів

3205

10

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

282

45

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:

3255

( 254056 )

( 219993 )

210424

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

()

()

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

31978

-9524

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

()

( 2541 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

()

()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди

()

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

()

()

Інші платежі

3390

()

()

()

()
300

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2841
43840

9161

Залишок коштів на початок року

3405

54280

45113

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1

6

Залишок коштів на кінець року

3415

98121

54280

Примітки
Керівник Пiшакова Г.В.
Головний
Горiшня Л.I.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонерне товариство "Українська
за ЄДРПОУ
транспортна страхова компанiя."

Підприємство

2014 | 01 | 01

22945712

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

1

Код
рядка

2

За звітний період
надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

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

3500

За аналогічний період
попереднього року

звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

X

X

Прибуток (збиток) від участі в
3521
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
3522
вартістю, та дохід (витрати)
від первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення)

3551

X

X

запасів
Збільшення (зменшення)
3552
поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості
3553
за продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від
операційної діяльності

3570

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

3561

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3563
заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за

3564

розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення)
інших поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на
прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
3215
відсотків

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів 3225

X

X

Надходження від погашення
3230
позик

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та 3235
іншої господарської одиниці

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

()

Витрачання на надання позик 3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та 3280
іншої господарської одиниці

X

X

Інші платежі

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3290
3295

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату
відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у 3375
дочірніх підприємствах

X

X

Інші платежі

3390

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів
за звітний період

3400

Залишок коштів на початок
року

3405

X

X

X

X

Вплив зміни валютних курсів
3410
на залишок коштів
Залишок коштів на кінець
року

3415

Примітки
Керівник Пiшакова Г.В.
Головний
Горiшня Л.I.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Українська
за ЄДРПОУ
транспортна страхова компанiя."

2014 | 01 | 01

22945712

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Капітал
Нерозподіле
Код Зареєстрова
Додатко Резервн
Неоплаче Вилучен Всьог
у
ний
о
ряд ний капітал
вий
ий
ний
ий
дооцінк
прибуток

ка

1

2

Залишок на
4000
початок року

капітал (непокритий
збиток)

ах

капітал

4

5

6

7

133959

2513

17541

133959

2513

17541

3

капітал

капітал

8

9

10

13935

-5373

1712
63

13935

-5373

1712
63

Коригування:
Зміна
4005
облікової
політики
Виправлення
4010
помилок
Інші зміни

4090

Скориговани
й залишок на 4095
початок року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період

4100

Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

4110

Дооцінка
(уцінка)
4111
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

-3910

-3910

Накопичені
курсові
різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
4114
асоційованих
і спільних
підприємств
Інший
сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
4205
зареєстрован
ого капіталу
Відрахування
до
4210
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215
відповідно до
законодавств
а
Сума чистого
прибутку на
4220
створення
спеціальних
(цільових)

фондів
Сума чистого
прибутку на
4225
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованос 4245
ті з капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених 4265
акцій (часток)
Анулювання
викуплених 4270
акцій (часток)
Вилучення
частки в
капіталі

4275

Зменшення
номінальної 4280
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольов 4291
аної частки в
дочірньому

19504

1950
4

підприємстві
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок на
кінець року

4300

19504

133959

30705

1559
4

-3910

17541

10025

-5373

1868
57

Примітки
Керівник Пiшакова Г.В.
Головний
Горiшня Л.I.
бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Загальнi вiдомостi про Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя." (скорочене
найменування - ПрАТ "УТСК") зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосiївською районною у мiстi Києвi
Державною адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво Серiя А01 № 371607, № 1068 105 0056 000589), код
ЄДРПОУ22945712. Органiзацiйно-правова форма пiдприємства - акцiонерне товариство Форма
власностi пiдприємства - приватна. Повне найменування Товариства: українською мовою - Приватне
акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя." росiйською мовою - Частное
Акционерное общество "Украинская транспортная страховая компания." Скорочена найменування
Товариства: українською мовою - ПрАТ "УТСК" росiйською мовою - ЧАО "УТСК" Юридична адреса
пiдприємства: м. Київ, 01033 вул. Саксаганського, буд. 77 . Наявнiсть вищестоящої органiзацiї - без
пiдпорядкування. Форма фiнансування пiдприємства - змiшана: госпрозрахунок. Вiдповiдальним за
органiзацiю бухгалтерського облiку пiдприємства у вiдповiдностi до п. 3 ст. 8 Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХМ є Голова
Правлiння ПрАТ "УТСК". Вiдповiдальним за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку у
вiдповiдностi до Статуту пiдприємства та п.7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХI\/ є головний бухгалтер ПрАТ "УТСК".
Керiвник та головний бухгалтер одиницi ПрАТ "УТСК" є вiдповiдальними за органiзацiю та стан
бухгалтерського облiку всiєї пiдпорядкованої їм структурної одиницi. Чисельнiсть штатних працiвникiв
станом на 31.12.2013 р. - 112 чол. , станом на 31.12.2012 р. - 96 чол., станом на 31.12.2011 р. - 73 чол.
Види дiяльностi ПрАТ "УТСК": Вичерпний перелiк видiв дiяльностi ПрАТ "УТСК" поданий в Статутi ЗПрТ
"УТСК". Здiйснення дiяльностi, яка не передбачена Статутом Компанiї забороняється. Вiдповiдно до
класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi ПрАТ "УТСК" отримала наступнi коди: NACE (Rev. 1.1) ISIC

(Rev. 4) Види страхування за КВЕД *66.03.0 62.15 Iншi види страхування , крiм страхування життя ПрАТ
<УТСК> здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi отриманих лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України: 1 АГ 569128 Страхування вiд нещасних випадкiв
02.12.10 23.11.06 безстроковий 2 АГ 569124 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
02.12.10 25.12.07 безстроковий 3 АГ 569126 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
02.12.10 23.11.06 безстроковий 4 АГ 569131 Страхування повiтряного транспорту 02.12.10 23.11.06
безстроковий 5 АГ 569116 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 02.12.10 23.11.06
безстроковий 6 АГ 569120 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 02.12.10
12.12.06 безстроковий 7 АГ 569123 Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)] 02.12.10 23.11.06 безстроковий 8 АГ 569118 Страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) КАСКО 02.12.10 23.11.06
безстроковий 9 АГ 569119 Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 02.12.10 23.11.06 безстроковий 10 АГ 569130 Страхування
вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 02.12.10 23.11.06 безстроковий 11 АГ 569122
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 02.12.10
10.11.05 безстроковий 12 АГ 569133 Страхування фiнансових ризикiв 02.12.10 23.11.06 безстроковий
13 АГ 569125 Страхування медичних витрат 02.12.10 23.11.06 безстроковий Обов'язковi види
страхування 14 АГ 569132 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) 02.12.10 05.10.06 безстроковий 15 АГ
569129 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 02.12.10 05.10.06 безстроковий 16
АГ 569115 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 02.12.10 19.02.09 безстроковий 17 АГ 569427
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за
додатковими договорами <Зелена карта та ЦО> 04.02.11 20.01.11 безстроковий 18 АГ 569117
Страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними
сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв
сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi 02.12.10 26.07.05 безстроковий 19 АГ
569135 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка
може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 02.12.10 03.10.06 безстроковий 20 АГ 569134
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 призвести до аварiї екологiчного та
санiтарно-епiдемiологiчного характеру 02.12.10 10.11.05 безстроковий 21 АГ 569127 Страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 02.12.10 26.07.05 безстроковий 22 АГ 569121
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власному чи iншому володiння
зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання
чи використання цiєї зброї 02.12.10 26.07.05 безстроковий 23 1.9-04247 Посвiдчення про реєстрацiю
ПРаТ <УТСК> по авiацiйному страхуванню Страхова дiяльнiсть Акцiонери Основним акцiонером
Товариства станом на 31.12.2013 року є фiзична особа Власов Iгор Олександрович, власник 93,2756 %

акцiй Товариства. Принципи складання фiнансової звiтностi (а) Заява про вiдповiднiсть Фiнансова
звiтнiсть за 2013 рiк пiдготовлена у рамках звiтування Товариства за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (далi - <МСФЗ>). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року,
затверджена для випуску 26 лютого 2014 року i пiдписана управлiнським персоналом в особi голови
правлiння та головного бухгалтера. (б) Функцiональнi валюта Компанiя веде бухгалтерський облiк та
складає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi (грн.), яка є функцiональною валютою подання
фiнансової звiтностi. (в) Звiтний перiод Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня по 31 грудня 2013
року. (г) Принципи оцiнки Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена ??на основi iсторичної вартостi, крiм
земельної дiлянки та будiвлi, що вiдображаються за справедливою вартiстю. Компанiя веде
бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку П(С)БО.
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк була пiдготовлена ??на основi даних українського бухгалтерського
облiку, i була скорегована для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. Цi коригування включають в себе
рекласифiкацiї для вiдображення економiчної сутностi операцiй, включаючи рекласифiкацiї деяких
активiв та зобов'язань, доходiв та витрат за вiдповiдними статтями фiнансової звiтностi. (д)
Використання оцiнок i суджень. При пiдготовцi фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ,
виробленi судження, оцiнки та припущення, що впливають на застосування облiкової полiтики.
Допущення i оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї, оцiнцi запасiв,
визнання i змiни забезпечень та вимiрювання забезпечень i погашення майбутнiх податкових вигод.
Оцiненi значення i основнi допущення переглядаються на постiйнiй основi. Фактичнi суми можуть
вiдрiзнятися вiд допущень i оцiнок, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство
на кiнець звiтного перiоду. Як тiльки з'явиться нова iнформацiя, рiзниця вiдображається в Звiтi про
фiнансовi результати, i вiдповiдно змiнюються допущення. Змiни оцiночних суджень визнаються в
тому перiодi, в якому здiйснено перегляд судження, якщо змiни в оцiнках впливають тiльки на цей
перiод, або в поточному та наступних перiодах, якщо змiни в оцiнках впливають на поточний та
наступнi перiоди. Всi допущення i оцiнки основанi на фактах, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони
визначаються на основi найбiльш можливого результату майбутнього розвитку бiзнесу, включаючи
ситуацiю в страховому секторi i загальне бiзнес-середовище. Перше застосування МСФЗ Фiнансова
звiтнiсть станом на 31.12.2013 року буде другою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Станом на 31.12.2011 року та на 31.12.2012 року складається
попередня фiнансова звiтнiсть. Облiкова полiтика застосовується при пiдготовцi фiнансової звiтностi за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, а також щодо порiвняльної iнформацiї, представленої в данiй
фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011, та 31 грудня 2012 року та при пiдготовцi
початкового Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на 1 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ). При
пiдготовцi початкового Балансу (Звiту про фiнансовий стан) коригуються суми, вказанi ранiше в
фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до принципiв ведення бухгалтерського облiку в Українi.
Пояснення впливу переходу з нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi (ПСБО) на МСФЗ на капiтал
компанiї i фiнансовi результати представляється в таблицях i в примiтках до таких таблиць. Основнi
принципи облiкової полiтики Наступнi основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно
застосованi до всiх перiодiв при пiдготовцi фiнансової звiтностi та пiдготовцi початкового звiту про
фiнансове становище на 1 сiчня 2011 року в цiлях переходу на МСФЗ, якщо iнше не зазначено.
Принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi. Новi стандарти, змiни в стандартах та
iнтерпретацiї Iноземна валюта, угоди в iноземнiй валютi. Угоди в iноземнiй валютi, крiм
функцiональної валюти Товариства, спочатку облiковуються за обмiнним курсом, що дiє на дату угоди.

Грошовi активи та зобов'язання, в тому числi позабалансовi активи i зобов'язання, деномiнованi в
iноземнiй валютi, переведенi у функцiональну валюту вiдповiдно до курсу, встановленого
Нацiональним банком України на останнiй день звiтного перiоду. Немонетарнi активи i зобов'язання,
деномiнованi в iноземнiй валютi та оцiненi за справедливою вартiстю або собiвартiстю, переведенi за
курсом на момент визначення справедливої вартостi або собiвартостi. Прибуток або збиток, що
виникають в результатi коливань курсу за активами й зобов'язаннями, деномiнованих в iноземнiй
валютi, визнаються у Звiтi про сукупний прибуток в тому перiодi, в якому вiдбулося коливання. Курсовi
рiзницi, що виникають в результатi перерахунку операцiй в iноземнiй валютi, визнаються у Звiтi про
фiнансовi результати. Курси основних валют, якi використовувалися Товариством при перерахунку за
станом на кiнець звiтного перiоду представленi нижче: 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2011
1 сiчня 2011 ГРН / USD 7,9930 7,9930 7,9898 7,9617 ГРН / EUR 11,04153 10,537172 10,298053 10,513738
ГРН / Рублi 0,24497 0,26316 0,24953 0,26124 ГРН/СПЗ 12,350849 12,284601 12,22757 12,261295
Договори страхування i перестрахування (а) Класифiкацiя договорiв страхування Договiр страхування,
пiдписаний страховиком, класифiкується як договiр страхування, тiльки якщо вiдповiдно до нього
передається iстотний страховий ризик вiд страхувальника страховиковi. Усi укладеннi Товариством
договори класифiкуються як договори страхування. Договiр прийнятого перестрахування - це рiзновид
договору страхування, де страховий ризик приймається вiд iншого страховика. Договiр вихiдного
перестрахування - рiзновид договору страхування , де страховий ризик передається iншому
страховику. Компанiя - перестраховик пiдписує виключно договори прийнятого перестрахування i не
може укладати страховi договори безпосередньо зi страхувальником. Компанiя перестрахувальник
пiдписує договори страхування з страхувальниками та далi передає частину прийнятого ризику в
перестрахування перестраховику. Основою класифiкацiї договорiв страхування для цiлей
бухгалтерського облiку служить сутнiсть прийнятого страхового ризику та загальнi ознаки можливого
ризику. наприклад: - Страхування авiацiйних ризикiв; - Майнове страхування; - Медичне страхування;
- Страхування фiнансових ризикiв (у тому числi страхування ризику непогашення кредиту); Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за
додатковими договорами <Зелена карта та ЦО; - Страхування транспорту (КАСКО); - Страхування
вiдповiдальностi; - Страхування вiд нещасних випадкiв. Кожна з цих груп договорiв може бути
роздiлена на пiдгрупи, враховуючи сутнiсть переданого страхового ризику. Термiни та умови
договорiв страхування, якi мають суттєвий вплив на суму, час i невизначенiсть майбутнiх грошових
потокiв, що виникають вiд договорiв страхування, встановленi нижче. Страхування авiацiйних ризикiв
Авiацiйне страхування - це загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та
страхування вiдповiдальностi, яка випливає з експлуатацiї повiтряного транспорту i захищає майновi
iнтереси юридичних та фiзичних осiб у разi настання подiй, визначених договором страхування або
законодавством. Порядок та умови проведення авiацiйних видiв страхування є специфiчними i
потребують докладного висвiтлення. Це, зокрема, зумовлено такими чинниками: Авiацiйне
страхування має справу з особливими, вiдмiнними вiд iнших видiв майна ризиками; Значний розмiр
страхових сум передбачає узгодження дiй страховикiв i перестраховикiв; Авiацiйнi ризики можуть
призвести до катастрофiчнi та кумулятивнi збитки; Авiацiйне страхування тiсно пов'язане з
мiжнародним страховим ринком; Авiацiйне страхування регулюється як нацiональним, так i
мiжнародним правом; Для проведення операцiй з авiацiйного страхування потрiбна розвинена
спецiалiзована iнфраструктура; Авiацiйнi ризики висувають високi вимоги до професiйної пiдготовки
фахiвцiв, якi здiйснюють їх страхування. Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї проводиться з метою

забезпечення захисту iнтересiв експлуатантiв, пасажирiв, третiх осiб i включає: Страхування
вiдповiдальностi повiтряного перевiзника за шкоду, заподiяну пасажирам, багажу, поштi, вантажу;
Страхування вiдповiдальностi експлуатанта повiтряного судна за шкоду, заподiяну третiм особам;
Страхування членiв екiпажу повiтряного судна та iншого авiацiйного персоналу; Страхування
повiтряних суден; Страхування працiвникiв замовника авiацiйних робiт, осiб, пов'язаних iз
забезпеченням технологiчного процесу пiд час виконання авiацiйних робiт. Майнове страхування У
разi перестрахування ризикiв, пов'язаних з покриттям збиткiв, понесених в результатi нанесення
шкоди майну фiзичних та юридичних осiб. Перестраховий портфель Товариства представлений
наступними видами страхування: Страхування катастрофiчних ризикiв; Страхування електронних
пристроїв i носiїв iнформацiї; Страхування будiвельно-монтажних ризикiв; Страхування домашнього
майна громадян; Страхування будiвель громадян; Страхування майна органiзацiй та iн. Страхування
фiнансових ризикiв (у тому числi страхування ризику непогашення кредиту) Фiнансовий
(пiдприємницький) ризик - ризик виникнення у страхувальника збиткiв через порушення
контрагентом страхувальника обумовлених у договорi страхування зобов'язань цього контрагента за
договором, пов'язаному iз здiйсненням страхувальником пiдприємницької дiяльностi. Об'єктом
страхування є майновi iнтереси страхувальника, пов'язанi з ризиком виникнення у нього збиткiв у
зв'язку з невиконанням (виконанням неналежним чином) своїх зобов'язань контрагентами
страхувальника при здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi за такими видами операцiй: Не поставцi
товарiв, не передачi майна (товару), невиконаннi робiт, ненаданнi послуг у строки, встановленi
договором; Повернення виданого страхувальником кредиту; Оренда, в тому числi лiзинг; Виплата
грошових коштiв (передача житлового примiщення) у строки та в обсягах (у межах номiнальної
вартостi), передбачених умовами випуску облiгацiй; Зберiгання на товарному складi; Про надання
банкiвської гарантiї (поручительства). З метою мiнiмiзацiї втрат, пов'язаних зi страхуванням
(перестрахуванням) фiнансових ризикiв, на пiдставi даних фiнансової звiтностi здiйснюється якiсний i
всебiчний аналiз фiнансового стану контрагента, кредитоотримувача, емiтента й т.д. i виноситься
рiшення про можливiсть прийняття даних ризикiв у перестрахування на розгляд страхового комiтету.
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за
додатковими договорами <Зелена карта> та ЦВ Страховики, якi вiдповiдно до законодавства
здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв за додатковими договорами <Зелена карта> та ЦВ є членами Моторного
(транспортного) страхового бюро України. Товариство бере розмiщує ризики <Зелена карта>
облiгаторно на вiтчизняному та закордонному страхових ринках. Програма перестрахування
роздiляється на вiтчизняний ринок з передачею вiдповiдальностi квотно-пропорцiйно , з лiмiтом
вiдповiдальностi до 500 тис. євро включно та на закордонний ринок з передачею вiдповiдальностi по
ексцеденту збитку з безлiмiтною вiдповiдальнiстю понад 500 тис.євро. Страхування вiдповiдальностi
Страхування вiдповiдальностi покриває збитки, пов'язанi з виникненням у страхувальника
зобов'язання щодо вiдшкодування збитку третiм особам внаслiдок якоїсь дiї або бездiяльностi
страхувальника. Товариство приймає в перестрахування наступнi види страхування вiдповiдальностi:
Цивiльної вiдповiдальностi: Страхування цивiльної вiдповiдальностi юридичних осiб; Страхування
цивiльної вiдповiдальностi за невиконання передбачених державним контрактом зобов'язань;
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки; Страхування цивiльної
вiдповiдальностi за ядерну шкоду; Страхування цивiльної вiдповiдальностi за заподiяння шкоди у
зв'язку iз здiйсненням професiйної дiяльностi; Страхування цивiльної вiдповiдальностi перед митними

органами; Страхування цивiльної вiдповiдальностi товаровиробника; Страхування цивiльної
вiдповiдальностi перевiзника та експедитора; Страхування цивiльної вiдповiдальностi органiзацiй
створюють пiдвищену небезпеку для оточуючих; страхування цивiльної вiдповiдальностi наймача;
Страхування цивiльної вiдповiдальностi за заподiяння шкоди iншим особам; Страхування цивiльної
вiдповiдальностi перевiзника виконує внутрiшнi перевезення. Вiдповiдальностi за будiвельнi дефекти;
Банкiвських ризикiв; Втрати прав власностi (оренди) на майно; За невиконання зобов'язань за
договорами створення об'єктiв пайового будiвництва; Збиткiв внаслiдок вимушеної перерви у
виробництвi; Iнших видiв вiдповiдальностi. Страхування транспорту (КАСКО) Увазi перестрахування
ризикiв, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, якi виникають в результатi пошкодження, загибелi або
втрати транспортного засобу. Страхування вiд нещасних випадкiв Згiдно з правилами страхування вiд
нещасних випадкiв страхова компанiя виплачує вiдшкодування вигодонабувачу в разi смертi
застрахованої особи або отримання ним калiцтва внаслiдок нещасних випадкiв. Страхування вiд
нещасних випадкiв також дозволяє компенсувати витрати на лiкування та збитки, понесенi у зв'язку з
втратою працездатностi. Компанiя надає перестраховий захист за наступними видами ризику:
Страхування вiд нещасних випадкiв i хвороб на час поїздки за кордон; Страхування вiд нещасних
випадкiв за рахунок коштiв юридичних осiб; Страхування вiд нещасних випадкiв фiзичних осiб та iн З
метою мiнiмiзацiї втрат при наданнi перестрахувального захисту за вказаними ризикам Товариство
здiйснюється всебiчну оцiнка ризику, в ходi якого аналiзується iнформацiя про iсторiю збиткiв за
ризиком, про об'єкт страхування, наявностi кумуляцiї з даного ризику, iнший доступнiй iнформацiї, що
має вiдношення до оцiнки ступеня ризику. Слiд зазначити, що Товариство суворо обмежує прийняття
у перестрахування ризикiв, що вiдносяться до страхування нещасних випадкiв i хвороб на час поїздки
за кордон, в зв'язку великою ймовiрнiстю кумуляцiї даних ризикiв. (б) Передане перестрахування В
ходi своєї дiяльностi, Товариство укладає договори перестрахування, щоб обмежити потенцiйнi чистi
збитки за рахунок диверсифiкацiї ризикiв. Договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд
своїх прямих зобов'язань перед страхувальниками. (в) Страховi премiї та премiальний доход В
пiдписанi премiї включенi суми, якi залишаються несплаченими за договори страхування, якi набрали
чинностi протягом звiтного року, незалежно вiд того, були цi премiї отриманi чи нi. Пiдписанi премiї
зменшуються на суму премiй за анульованими i перерваним договорами страхування за звiтний
перiод. Якщо очiкується, що страховi премiї будуть сплаченi декiлькома внесками протягом
страхового року, пiдписанi премiї включають премiї, що вiдносяться до всього страховому роцi. Якщо
договiр страхування пiдписаний на декiлька страхових рокiв, премiя вiдповiдного року вiдображається
в кожному роцi. Зароблена частина пiдписаних премiй визнається як виручка. Премiї вважаються
заробленими з дати прийняття ризику на страхування, протягом перiоду вiдповiдальностi за
договором, у вiдповiдностi зi структурою прийнятих на страхування ризикiв. Незароблена частина
премiй, що вiдноситься до майбутнiх перiодiв, визнається у зобов'язаннях як технiчний резерв. Частка
перестраховикiв розраховується вiдповiдно до дiючих договорiв перестрахування. Сплаченi
перестрахувальнi премiї визнаються як витрати вiдповiдно до отриманих послуг з перестрахування, i
частка витрат з перестрахування, що вiдносяться на майбутнi перiоди, визнається як частка
перестраховикiв у резервi незароблених премiй. (г) Страховi вiдшкодування Страховими
вiдшкодуваннями, понесеними у страховiй дiяльностi, є страховi вiдшкодування, що вiдносяться до
звiтного перiоду, i складаються з виплат, сплачених у фiнансовому роцi, вiдповiдних видаткiв з
врегулювання збиткiв (витрати з врегулювання збитку), а також змiн у резервах збиткiв. Оплаченi
претензiї скорочуються на суму збиткiв, що вiдшкодовуються шляхом перестрахування або суброгацiї.

Суми, що пiдлягають вiдшкодуванню за договорами перестрахування, оцiнюються на кожну звiтну
дату. Вартiсть цих активiв зменшується, якщо у зв'язку з подiєю пiсля первiсного визнання iснують
об'єктивнi докази того, що Компанiя не зможе вiдшкодувати всi суми, i ця подiя має вимiрну оцiнку
впливу на суми, одержуванi Компанiєю вiд перестрахувальника. Страховi резерви Облiк страхових
резервiв ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" №85196-ВР вiд 07.03.96р. iз
змiнами та доповненнями, Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами
страхування, iншми нiж страхування життя ", затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд 17.12.2004 р з змiнами та доповненнями.
Компанiя створює страховi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов'язань, що виникли за договорами
страхування. Компанiя формує наступнi технiчнi резерви: Резерв незароблених премiй; Резерв
заявлених, але не виплачених премiй; Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi; Резерв катастроф;
Резерв коливань збитковостi. Частка перестраховикiв у технiчних резервах розкривається в Звiтi про
фiнансовий стан в активах. Резерви незароблених премiй. Резерв незароблених премiй вiдображає
частину пiдписаних премiй, яка вiдноситься до перiоду ризику, наступного за звiтним перiодом.
Резерв розраховується для кожного страхового полiсу обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв згiдно методу "Pro rata temporis" виходячи
з кiлькостi днiв у роцi, рiвного 365 дням, i перiоду дiї кожного конкретного договору, вiдповiдно до
Постанови КМУ України вiд 23.07.2008 р. № 671. З iнших видiв страхування резерв незароблених
премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду
формуються за методом ?, з застосуванням понижуючого коефiцiєнту 0,8. Обчислена на звiтну дату
величина резервiв незароблених премiй, якi включають частку вiд суми надходжень страхових
платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на
звiтну дату, вiдображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премiй" i дебетом
субрахунку 497 "Результат змiни резервiв незароблених премiй". Резерв заявлених, але не
виплачених збиткiв РЗЗ складається iз заявлених збиткiв за страховими випадками. Резерв заявлених
збиткiв встановлюється по кожному страховому випадку експертами Товариства у вiдповiдностi з
розмiром заявлених, але неврегульованих збиткiв на звiтну дату. Проводиться аналiз чутливостi
страхових зобов'язань i аналiз розвитку вимог. Резерв наявних, але незаявлених збиткiв РННУ
розраховується вiдповiдно до розмiрiв збиткiв, що вiдбулися, але незаявленi до кiнця звiтного
перiоду. Для визначення РПНУ на звiтну дату керiвництво використовує iнформацiю про страховi
випадки, що сталися у звiтному та попереднiх перiодах на пiдставi методу трикутника розвитку вимог.
Резерви <Заявлених, але не виплачених збиткiв>, <Наявних, але не заявлених збиткiв> формуються за
обов'язковими видами страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв на
територiї України i за кордоном (<Зелена карта>) та обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Резерв катастроф Управлiнський персонал
Товариства допускає можливiсть iснування ризикiв, пов'язаних з катастрофами. Товариство визнає в
перестрахуваннi ризики з рiзних географiчних зон, данi ризики пов'язанi з метеорологiчними
явищами: шторми, повенi, стихiйнi лиха (град, снiг, заледенiння, i т.д.). Великомасштабнi пожежi i
землетруси можливi, але малоймовiрнi. РК формується за обов'язковим видом страхування цивiльної
вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок
ядерного iнциденту. Резерв коливань збитковостi Резерв коливань збитковостi призначений для
компенсацiї виплат страховика, пов'язаних iз вiдшкодуванням збиткiв, у разi якщо фактична
збитковiсть за видами страхування у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень

збитковостi, взятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.
Вiдповiдно до формування звiтностi за МСФЗ п. 14 стандарту 4 <Страховi контракти> резерв катастроф
та резерв коливань збитковостi вiднесено до < власного капiталу> i вiдображено по коду 330 пасиву
форми 1 <Баланс>, як iнший додатковий капiтал. Оцiнкою адекватностi страхових резервiв проведеної
актуарно пiдтверджено що, оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними
законодавством перевищують розмiр резервiв сформованих актуарно на пiдставi перевiрки
адекватностi зобов'язань, рекомендовано в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що
сформованi вiдповiдно до законодавства. Покриття резерву катастроф здiйснюється вiдповiдно до
чинного законодавства, а саме Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 13.11.2003 року за № 123, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України
02.12.2003р. за № 1107/8428 <Про затвердження Порядку i правил формування, розмiщення та облiку
страхових резервiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну безпеку. Сума
визначених страхових резервiв станом на 01.01.2012 ,на 31.12.2012 та на 31.12.2013рскладає: Страховi
резерви Станом на 01.01.2012 тис. грн. Станом на 31.12.2012 тис. грн. Станом на 31.12.2013 тис. грн.
Резерв незароблених премiй(504111) 12390 16 839 28132,8 Резерв збиткiв в нацiональнiй валютi 434
1 003 1211,0 Резерви збиткiв в iноземнiй валютi 1497 647 6174,3 Резерви незаявлених збиткiв 1166
2 815 5105,5 Резерви катастроф 7036 8 688 10650,6 Резерви коливання збитковостi 0 0,0 17441,5
Частка перестраховикiв в технiчних резервах станом на 01.01.2012 року - 1412 тис. грн., станом на
31.12.2012 р. - 1 766 тис. грн., на 31.12.2013 р - 10379,4 тис. грн. Зобов'язання по страхуванню Кожна
заявлена вимога оцiнюється окремо, в кожному конкретному випадку, з урахуванням обставин
вимоги, наявної iнформацiї, а також iсторичних фактiв про розмiри аналогiчних вимог. Оцiнки кожного
випадку регулярно аналiзуються та оновлюються, коли з'являється нова iнформацiя. Резерви
формуються на пiдставi iнформацiї, наявної в даний момент. Однак кiнцевi зобов'язання можуть
змiнюватися в результатi наступних подiй. Складнощi в оцiнцi резервiв також вiдрiзняються в
залежностi вiд складностi вимог i обсягу вимог в кожному окремому випадку з урахуванням дати
виникнення вимоги i затримок в заявi збитку. Найбiльш iстотне допущення пов'язане з формуванням
резерву незароблених премiй (<РНП>), резерву незаявлених збиткiв (<РНЗ>), резерву катастроф
(<РК>). Достатнiсть страхових технiчних резервiв контролюється на регулярнiй основi за допомогою
проведення тесту на достатнiсть зобов'язань, виконуваного в розрiзi лiнiй бiзнесу. Визнання резервiв
Резерви створюються, коли iснує ймовiрнiсть того, що подiя, яка вiдбулася в минулому, призвела до
виникнення справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надiйно оцiнена.
Застосовується судження при оцiнцi ймовiрностi того, що буде визнано збиток. Визначення суми
збитку вимагає судження керiвництва при виборi вiдповiдної моделi розрахунку i специфiчних
припущень, пов'язаних з конкретними випадками. Визначення страхових ризикiв та управлiння ними
Бiзнес прийнятого перестрахування являє собою передачу ризику вiд перестраховикiв перестраховику
та управлiння цим ризиком. Найбiльшi страховi ризики виникають в результатi прийняття ризикiв у
перестрахування, їх оцiнки, вибору перестрахувального покриття i виконання зобов'язань по
вiдношенню до пiдписаних договорiв страхування. Страховим ризиком є ??ймовiрнiсть того, що
вiдбудеться прийнятий у перестрахування страховий випадок, i невизначенiсть щодо суми вiдповiдної
виплати. По самiй сутi договору страхування, цей ризик викликаний випадковiстю, i тому
непередбачуваний. Розрахунок тарифiв i цiн на страховi продукти вiдображає iснуючi ринковi умови i
покриває найiмовiрнiшi допущення, необхiднi для коректування майбутнiх результатiв для iстотного
зниження фiнансових ризикiв. Дотримання страхових повноважень контролюється керiвництвом на

безперервнiй основi. Правочини, якi потребують спецiального дозволу, є предметом особливої уваги
Керiвництва Товариства. Концентрацiї страхового ризику У процесi прийнятого перестрахування
можуть виникати концентрацiї ризику, коли конкретну подiю або ряд подiй можуть зробити значний
вплив на зобов'язання. Такi концентрацiї можуть виникати з одного договору страхування або за
допомогою невеликої кiлькостi пов'язаних договорiв i ставитися до обставин, в результатi яких можуть
виникнути iстотнi зобов'язання. Керiвництво Товариства допускає можливiсть концентрацiї страхового
ризику. Концентрацiя страхового ризику формується пiд впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй i
спостерiгається, головним чином, при страхуваннi приватних осiб. Наприклад, це можливо, якщо при
страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий випадок виникає одночасно з кiлькома особами, що
уклали договiр страхування з Товариством. Або якщо при страхуваннi майна щiльно населений регiон
пiддається впливу одного i того ж зовнiшнього фактора. Крiм цього, концентрацiя ризику можлива в
органiзацiї або економiчнiй зонi внаслiдок прийняття у перестрахування множинних ризикiв.
Обов'язковою умовою при страхуваннi множинних ризикiв є аналiз фiнансового стану та
продуктивностi органiзацiї, оцiнка теперiшнiх та прогнозованих фiнансових зобов'язань, а також
оцiнка iнших зобов'язань, якi пiдприємство в змозi покрити. Товариство розробляє план дiй, яким
вона може керуватися при виникненнi страхового випадку. При оцiнцi фiнансових ризикiв
розглядаються тенденцiї економiчного зростання та фактори, що впливають на розвиток економiчної
зони. Управлiння страховими ризиками Товариство розробило рiзнi механiзми контролю i управлiння
для того, щоб обмежити страховий ризик. Iдентифiкуються та контролюються ключовi показники
дiяльностi, важливих для досягнення фiнансових цiлей, з метою визначення яких незвичних або
неочiкуваних трендiв або взаємозв'язкiв. Для того, щоб зменшити страховi ризики, Товариство
розробило i використовує систему управлiння якiстю, яка описує всi процеси i умови, якi вiдбуваються
в Товариствi пiд час страхового адмiнiстрування та врегулювання вимог про вiдшкодування. В системi
з управлiння якiстю чiтко описано, де i за яких обставин треба дотримуватися певних процедур.
Перестрахування В ходi свого бiзнесу Товариство передає ризики в перестрахування з метою
обмеження потенцiйного нетто збитку з допомогою диверсифiкацiї своїх ризикiв. Активи,
зобов'язання та доходи i витрати, що виникають вiд переданих у перестрахування договорiв
страхування представленi окремо вiд пов'язаних активiв, зобов'язань, доходiв i витрат вiд пов'язаних
договорiв страхування, оскiльки договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання
своїх прямих зобов'язань перед утримувачами полiсiв. Перестрахувальнi премiї по переданому
перестрахуванню визнаються як витрати на основi, вiдповiдної основi визнання премiй по пов'язаним
договорами страхування. В ходi звичайного страхового бiзнесу, перестрахувальнi премiї
вiдображаються як витрати того перiоду, протягом якого надається перестрахувальне покриття на
основi очiкуваного характеру перестрахованих ризикiв. Невитрачена частина переданої
перестрахувальної премiї включається в активи за договорами перестрахування. Суми, визнанi як
активи за договорами перестрахування, вимiрюються на основi, яка вiдповiдає вимiрюванню
резервiв, створених за договорами страхування. Активи за договорами перестрахування включають
суми, якi пiдлягають поверненню вiд перестрахувальних компанiй у вiдношеннi виплачених страхових
вiдшкодувань. Вони класифiкуються як дебiторська заборгованiсть i включаються в рамках
дебiторської заборгованостi по страхуванню та iншої дебiторської заборгованостi в Звiтi про
фiнансовий стан (Баланс). Активи за договорами перестрахування оцiнюються на предмет
обеcцiнення на кожну звiтну дату. Актив знецiнюється тiльки в тому випадку, якщо iснує об'єктивний
доказ, що вiдбулася подiя пiсля первiсного визнання активу, яке може призвести до того, що

Товариство не зможе отримати суми до отримання, i ця подiя впливає, яке можна достовiрно оцiнити,
на суми, якi пiдприємство отримає вiд перестрахувальника. Товариство перестраховує частину своїх
ризикiв, щоб контролювати свою схильнiсть збиткiв i захистити ресурси. Тест на достатнiсть
зобов'язань На кожну звiтну дату визначається достатнiсть визнаних страхових зобов'язань за
допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i порiвняння цих розрахункiв
прогнозованого грошового потоку з балансовою вартiстю зобов'язань за вирахуванням вiдкладених
аквiзацiйних витрат. При виконаннi цих тестiв використовуються поточнi кращi оцiнки всiх майбутнiх
грошових потокiв за договорами страхування i пов'язанi з цим витрати, такi, як витрати на
врегулювання збиткiв та iнвестицiйний дохiд вiд активiв, якi забезпечують виконання договорiв
страхування. Якщо тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до
витрат звiтного перiоду, при цьому формуючи додатковi технiчнi резерви непередбаченого ризику.
Тест на адекватнiсть зобов'язань застосовується до валової суми резервiв, тобто вплив
перестрахування не береться до уваги. Основнi засоби Основнi засоби зараховуються на баланс по їх
фактичнiй собiвартостi. Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного
використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а первiсна вартiсна оцiнка якого дорiвнює або перевищує
2 500 грн. Для подальшого облiку Землi та будiвель застосовується метод облiку по переоцiненiй
вартостi за мiнусом накопленої амортизацiї (крiм землi) та збиткiв вiд знецiнення. Прирiст вартостi вiд
переоцiнки вiдноситься на статтю <Резерв по переоцiнцi активiв>, яка входить до складу капiталу, за
виключенням тiєї частини, яка вiдновлює зменшення вартостi цього ж активу, що вiдбулося внаслiдок
попереднiх переоцiнок i визнане ранiше у Звiтi про сукупнi прибутки (збитки). В цьому випадку
збiльшення вартостi активу визнається в Звiтi про сукупнi прибутки (збитки). Збиток вiд переоцiнки
визнається в Звiтi про сукупнi прибутки (збитки), за виключенням тiєї частини, яка безпосередньо
зменшує позитивну переоцiнку по тому же активу, що ранiше була визнана в складi <Резерву по
переоцiнцi>. Переоцiнка вiдображається в облiку наступним чином: первiсна вартiсть та сума
накопиченої амортизацiї збiльшується на коефiцiєнт переоцiнки, який розраховується, як
спiввiдношення переоцiненої вартостi до балансової (залишкової) вартостi по кожному об'єкту
переоцiнки. Створений <Резерв по переоцiнцi активiв> щорiчно амортизується, виходячи з
залишкового термiну корисного використання об'єкту переоцiнки, за виключенням резерву, що
вiдноситься до земельних дiлянок. Прирiст переоцiнки вiдноситься до складу нерозподiленого
прибутку по мiрi використання активу у вiдповiдностi до МСФЗ 16. Устаткування, транспортнi засоби,
меблi, комп'ютерна i оргтехнiка, офiсне обладнання, вiдображається на дату складання фiнансової
звiтностi за вартiстю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
знецiнення. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється методом рiвномiрного
списання, суть якого полягає в тому, що первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, або його вартiсть
пiсля переоцiнки, рiвномiрно зменшується до його залишкової (лiквiдацiйної) вартостi за
встановлений перiод його експлуатацiї. Для цiлей бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
амортизацiю кожного окремого об'єкта основних засобiв здiйснювати безперервно, щомiсяця
протягом строку його корисного використання. На перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови,
дообладнання та консервацiї об'єкта нарахування амортизацiї призупиняється на весь термiн вище
перелiчених подiй. При завершеннi термiну експлуатацiї актив списується з його залишковою вартiстю
або переоцiнюється, виходячи з нового термiну корисного використання. Розрахунок амортизацiї
проводиться у вiдповiдностi з наступними ставками: Будiвлi та споруди Будинок- Краковець 86 рокiв

1,16% Будиночки-Контейнери 12 рокiв 8,33% Меблi та офiсне обладнання 2-5 рокiв 20-50%
Транспортнi засоби 5-10 рокiв 10-20 % Нарахування амортизацiї, проводиться щомiсячно. Нарахування
амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт став придатним для
використання. Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем
вибуття об'єкта зi складу активiв. Витрати на капiтальний ремонт та полiпшення об'єктiв основних
засобiв додаються до вартостi вiдповiдного активу, якщо це приносить економiчну вигоду в
майбутньому i списуються з використанням лiнiйного методу протягом термiну експлуатацiї активу.
Метод амортизацiї, строк корисного використання та залишкова вартiсть щорiчно переглядаються
комiсiєю, склад якої встановлюється окремим наказом по пiдприємству. Первiсна вартiсть станом на
01.01.2012 р, на 31.12.2012 р. та на 31.12.2013 р складає: Основнi засоби Первiсна вартiсть станом на
01.01.2012р. тис. грн. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2012 р. тис. грн. Первiсна вартiсть станом на
31.12.2013 р. тис. грн. Земельнi дiлянки 0 0 0 Будинки i споруди 4275 4275 4295 Транспортнi засоби
337 320 239 Iнструменти, прилади та iнвентар 932 174 224 Iншi основнi засоби 30 28 28 Разом 5574
4797 4786 Сума амортизацiйних вiдрахувань станом на 01.01.2012 року - 2 634 тис. грн., станом на
31.12.2012 року - 1 881 тис. грн, станом на 31.12.2013 року - 1883 тис.грн. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи зараховуються на баланс по їх фактичнiй собiвартостi. Нарахування амортизацiї
проводити iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання.
Розрахунок амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з наступними ставками: Комп'ютернi програми 25 рокiв Торговi знаки 10 рокiв Лiцензiї 10 рокiв та безстроковi По нематерiальним активам з
невизначеним строком корисного використання амортизацiя не нараховується, а на кожну звiтну
проводиться тест на можливе знецiнення. Вартiсть нематерiальних активiв станом на 01.01.2012 року 832 тис. грн., станом на 31.12.2012 року - 784 тис. грн, станом на 31.12.2013 року-784 тис.грн. Сума
накопленої амортизацiї вiдповiдно 352 тис. грн. , 429 тис. грн. та 511 тис.грн. Запаси Придбанi
(отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. Сума уцiнки запасiв
до чистої цiни продажу за звiтний перiод не визнавалася. Резерв не створювався. Товариство
вiдображає витрати на рекламнi матерiали як комерцiйнi витрати в той момент, коли Товариство
отримує право доступу до цих матерiалiв. Дебiторська заборгованiсть Поточна заборгованiсть
покупцiв i замовникiв облiковуються за очiкуваною вартiстю реалiзацiї. На основi аналiзу всiх боргiв
дебiторiв, якi залишаються не погашеними на кiнець року, оцiнюється сума сумнiвних боргiв
дебiторiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається, виходячи з класифiкацiї дебiторської
заборгованостi. Для цього встановити коефiцiєнт сумнiвностi щодо простроченої дебiторської
заборгованостi термiном: вiд 1 до 15 днiв - 5%, вiд 15 до 30 днiв -10%, вiд 30 до 45 днiв - 20%, вiд 45 до
60 днiв - 30% понад 60 днiв - 40%. Величину резерву сумнiвних боргiв визначити як суму добуткiв
поточної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги вiдповiдної групи на вiдповiднi
коефiцiєнти сумнiвностi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi
вiдображається по теперiшнiй вартостi, яка розраховується виходячи з ефективної ставки та перiоду
визнання. Станом на 01.01.2012 року сума резерву сумнiвних боргiв не визнавався. Станом на
31.12.2012 року величина резерву сумнiвних боргiв визнана в сумi - 767 тис. грн.,станом на 31.12.2013
року величина резерву сумнiвних боргiв знижено за рахунок погашення сумнiвної дебiторської
заборгованостi до - 257 тис.грн. Фiнансовий дохiд i витрати Фiнансовий дохiд включає в себе
процентнi доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi фiнансовi активи) i прибуток вiд вибуття
поточних фiнансових активiв. Процентний дохiд визнається у мiру нарахування у Звiтi про фiнансовi

результати. Фiнансовi витрати включають в себе реалiзованi фiнансовi активи. Грошовi кошти та їх
еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають депозити до запитання, одноденнi депозити i
строковi депозити, термiн погашення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Звiт про рух грошових коштiв
складається прямим методом. Станом на31 грудня 2013 року , 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011
року та 1 сiчня 2011 року всi поточнi рахунки i депозити з термiном погашення до 3 мiсяцiв були
розмiщенi в українських банках, якi мають високий кредитний рейтинг. Капiтал та резерви Станом на
01.01.2012 року , на 31.12.2012 року та на 31.12.2013 року статутний капiтал Товариства становить
133 959 тис. грн. Основним акцiонером Товариства є фiзична особа Єдиним засновником Компанiї є
Власов Iгор Олександрович, власник 93,2756 % акцiй Товариства. Акцiонерам належать право голосу,
право отримувати заявленi дивiденди, а також право на залишковi активи Компанiї. За 2012 рiк
прийнято рiшенням про вилучення частки акцiй статутного капiталу на суму 5 373 тис. грн., станом на
31.12.2013 року данi акцiї не розмiщенi. Капiтал Товариства, що розподiляється серед акцiонерiв,
обмежений сумою коштiв, якi вказуються в офiцiйнiй звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до
українських положень бухгалтерського облiку. Ризик i управлiння ризиком Метою управлiння
ризиками Товариства є захист iнтересiв зацiкавлених сторiн, тобто страхувальникiв i акцiонерiв
Товариства, а також управлiння ризиками. Управлiння ризиками включає в себе комплекс заходiв,
виконання яких вимагає участi кожного спiвробiтника в рамках своєї компетенцiї. Управлiння
ризиками Компанiї включає: Вимога достатностi капiталу та управлiння капiталом; Визначення та
керування страховими ризиками; Визначення та управлiння фiнансовими ризиками; Визначення та
управлiння операцiйними ризиками . Управлiння ризиками капiталу Основне завдання Товариства
при управлiннi капiталу - збереження здатностi Товариства безперервно функцiонувати з цiлю
забезпечення необхiдної доходностi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження
оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi. В зв'язку з цим, капiтал Товариства
визнається капiтал, що належить акцiонерам Товариства, а також довгострокова i короткострокова
заборгованiсть (заборгованiсть по довгостроковим i короткостроковим кредитам i позикам,
кредиторська заборгованiсть). В рамках управлiння капiталом з цiллю збереження основних
параметрiв боргового навантаження в оптимальних межах керiвництво Товариства вiдслiдковує
основнi фiнансовi показники, такi як спiввiдношення: Загальна сума боргу/капiтал Засоби вiд
операцiйної дiяльностi/Загальний борг, що дозволяє пiдтримувати свiй кредитний рейтинг на
оптимальному рiвнi. На протязi звiтного перiоду пiдхiд Товариства до управлiння капiталом не
змiнився. З метою забезпечення впевненостi в стабiльностi фiнансової дiяльностi страховика, страхова
компанiя повинна постiйно мати в розпорядженнi власнi фонди, якi повиннi бути бiльше або рiвнi
певної маржi платоспроможностi. Податкове законодавство Головним завданням податкової полiтики
ПрАТ "УТСК" є забезпечення повної та своєчасної сплати всiх встановлених законодавством податкiв
та iнших обов'язкових платежiв. Iншими завданнями податкової полiтики ПрАТ "УТСК" є:
налагодження спiвпрацi та партнерських стосункiв з податковими та iншими органами влади, в сферу
компетенцiї яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податкiв та неподаткових
платежiв; iнформацiйна робота з Державною податковою адмiнiстрацiєю, Пенсiйним Фондом,
Фондом соцiального страхування України, iншими органами державної виконавчої влади та органами
мiсцевого самоврядування; органiзацiя iнформацiйного забезпечення спiвробiтникiв бухгалтерської
служби, вiдповiдальних за нарахування та сплату податкiв та неподаткових платежiв, пiдвищення
вiдповiдальностi керiвникiв за неправильне нарахування та несвоєчасне внесення податкiв та
неподаткових платежiв, оптимальна органiзацiя податкової роботи в частинi використання законних

методiв зменшення оподаткування, зокрема повне застосування встановлених законами та
пiдзаконними актами податкових пiльг, вiдмова вiд використання бартерних та Iнших операцiй, якi
призводять до втрат в оподаткуваннi, Керiвництво Товариства вважає, виходячи з власного
тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, що податковi
зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку. Разом з тим, оцiнюючи українську систему
оподаткування, зазначає наявнiсть податкiв, а також регулярне внесення змiн до нормативних
документiв, якi регулюють сплату таких податкiв. При цьому нерiдко виникають протирiччя у
застосуваннi, тлумаченнi та впровадженнi нормативних актiв мiж рiзними державними iнститутами.
Таким чином, майбутнi податковi перевiрки можуть спричинити проблеми або оцiнки, якi
суперечитимуть податковим декларацiям Товариства. Це має наслiдком збiльшення ризикiв
нарахування суттєвих штрафних санкцiй при перевiрцi дотримання вимог податкового законодавства.
Операцiйне середовище Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильнi економiчним,
полiтичним, соцiальним, судовим i законодавчим ризикам, вiдмiнним вiд ризикiв бiльш розвинутих
ризикiв. Як вже вiдбувалося ранiше, очiкуванi i фактичнi фiнансовi складностi країн з економiкою, що
розвиваються, або збiльшення рiвня очiкуваних ризикiв iнвестицiй в цi країни можуть негативно
вiдобразитися на економiцi i iнвестицiйному клiматi України. Закони та нормативнi акти, що
регулюють ведення бiзнесу в Українi, як i ранiше швидко змiнюються. Iснує можливiсть рiзної
iнтерпретацiї податкового, валютного митного законодавства, а iншi правовi i фiскальнi проблеми, з
якими стикаються компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi. Майбутнiй розвиток України в
найбiльшiй мiрi залежить вiд способiв економiчної, податкової i кредитно-грошової полiтики держави,
прийнятих законiв i нормативних актiв, а також змiни полiтичної ситуацiї в країнi. Несприятливi змiни,
пов'язанi з системними ризиками в свiтовiй економiцi i фiнансах, несприятливий чином позначається
на доступностi i вартостi капiталу Товариства, а також в цiлому на бiзнесi, результатах його дiяльностi,
фiнансовому станi i перспективах розвитку. Голова Правлiння Пiшакова Г.В. Головний бухгалтер
Горiшня Л.I.

