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Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний
директор
Шукатко Андрiй Олегович
(посада)
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.

28.04.2015
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13490997
4. Місцезнаходження
83052Донецька д/нДонецьк пр. Iллiча, б.100
5. Міжміський код, телефон та факс
(062)348 38 22(062) 348 38 87
6. Електронна поштова адреса
account@aska.com.ua

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

Вiдомостi НКЦПФР№ 81

28.04.2015
(дата)
28.04.2015

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

http://www.aska.com.ua/upload/finotch2014.pdf
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)
28.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

0

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

0

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

X

10. Інформація про дивіденди

-

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

-

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

0

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

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

0

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

0

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

-

30. Річна фінансова звітність

-

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

Не заповненi наступнi вiдомостi : Основнi вiдомостi про емiтента: - вiдомостi
щодо участi еiтента в створеннi юридичних осiб - Товариство не створбвало
будь-яких юридичних осiб; - iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
- посада корпоративного секретаря не передбачена; - iнформацiя про
рейтингове агентство - рейтингова оцiнка не здiйснювалась з причини
нестратегiчного значення Товариства для економiки та безпеки країни,
немонопольного становища на ринку України. У вiдомостях про цiннi папери
емiтента не заповненi: - iнформацiя про облiгацiї емiтента - випуску облiгацiй не
здiйснювалось; - iнформацiя про iншi цiннi папери - випуску iнших цiнних
паперiв не вiдбувалось; - iнформацiя про викуп власних акцiй - протягом звiтного
перiоду власнi акцiї не викупались; - iнформацiя про похiднi цiннi папери похiднi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї не надавалась, бо емiтент не займається видами дiяльностi, що

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не складено з причини вiдсутностi
випуску цiльових облiгацiй.
Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"
ЄДРПОУ: 13490997
Рік:

2014

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 378402
3. Дата проведення державної реєстрації
30.05.2001
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
187584880
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)
421
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.03.0ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ
67.20.0ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
10. Органи управління підприємства
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління: - Загальні збори акціонерів, - Наглядова рада, - Генеральний директор, - Ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПАТ "ПроКредитБанк" м.Київ
2) МФО банку
320984
3) поточний рахунок
265060100448
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ПАТ "ПроКредитБанк" м.Київ
5) МФО банку
320984
6) поточний рахунок
265060100

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Страхування від нещасних випадків

АГ №
569985

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

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльніть здійснюється

Страхування повітряного транспорту

АГ №
569984

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування залізничного транспорту

АГ №
569966

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

5

АГ №
569981

Страхування здоров'я на випадок хвороби

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АГ №
569982

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування майна [крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу) ]

АГ №
569967

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АГ №
569983

Державна
комісія з
26.04.2011 регулювання
ринків
фінансових
послуг

України
Опис діяльність здійснюється

Страхування фінансових ризиків

АГ №
569962

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування відповідальності перед третіми особами
[крім цивільної відповідальності власників наземного
АГ №
транспорту, відповідальності власників повітряного
569961
транспорту, відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування відповідальності власників повітряного
АГ №
транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 569964

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльнсть здійснюється

Страхування судових витрат

АГ №
569963

Державна
26.04.2011 комісія з
регулювання

ринків
фінансових
послуг
України
Опис діяльність здійснюється

Страхування медичних витрат

АГ №
569975

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я)

АГ №
569965

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту)

АГ №
569980

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування цивільної відповідальності власника
наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)

АГ №
569957

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних АГ №
явищ
569956

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування відповідальності власників водного
АГ №
транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 569960

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту)

АГ №
569958

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

АВ №
584189

Державна
комісія з
регулювання
19.05.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
АГ №
небезпечних вантажів на випадок настання негативних
569968
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

АГ №
569992

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Авіаційне страхування цивільної авіації

АГ №
569973

Державна
комісія з
26.04.2011 регулювання
ринків
фінансових

послуг
України
Опис діяльність здійснюється

Страхування цивільної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути
заподіяна внаслідок ядерного інциденту

АГ №
569974

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове державне страхування посадових осіб
інспекцій архітектурно-будівельного контролю

АГ №
569971

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове державне особисте страхування
посадових осіб органів державної податкової служби

АГ №
569972

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове державне страхування посадових осіб
центрального органу виконавчої влади у сфері

АГ №
569969

26.04.2011 Державна
комісія з

технічного регулювання та споживчоїполітики, його
територіальних органів

регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове державне страхування працівників
державної лісової охорони

АН №
569970

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування спортсментів вищих категорій

АГ №
569986

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Медичне страхування

АГ №
569988

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Особисте страхування медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету АГ №
України) на випадок інфікування вірусом
569987
імунодефіциту людини при виконанні ними службових
обов'язків

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Державне обов'язкове страхування службових осіб
державних органів у справах захисту прав споживачів

АГ №
569990

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове державне страхування державних
виконавців

АГ №
569989

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Державне обов'язкове страхування життя і здоров'я
суддів

АГ №
569991

Державна
комісія з
26.04.2011 регулювання
ринків
фінансових
послуг

України
Опис діяльність здійснюється

Обов'язкове особисте страхування працівників
відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що не фінансуються з Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних дружин (команд)

АГ №
569993

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї

АГ №
569976

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис діяльність здійснюється

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих,
які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та
сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)

АГ №
569979

Державна
комісія з
регулювання
26.04.2011 ринків
фінансових
послуг
України

Опис дяльність здійснюється

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної

АГ №
569977

Державна
26.04.2011 комісія з
регулювання

ринків
фінансових
послуг
України

небезпеки

діяльність здійснюється, повна назва виду
діяльності
"
Страхування
цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та
Опис аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти
та об'єкти, господарська діяльність на яких
може призвести до аварій екологічного та
санітарно-епідеміологічного характеру".

Страхова діяльність у формі добровільного страхування АЕ №
сільскогосподарської продукції
190507

Національна
комісія, що
здійснює
державне
19.12.2012 регулювання
у сфері
ринків
фінансових
послуг

Опис діяльність здійснюється

Страхова діяльність у формі обов'язкового страхування
АЕ №
цивільно-правової відповідальності приватного
190508
нотаріуса

Національна
комісія, що
здійснює
державне
21.12.2012 регулювання
у сфері
ринків
фінансових
послуг

Опис діяльність здійснюється

Страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового АЕ №
знищення, випадкового пошкодження або псування
284183

Національна
комісія, що
здійснює
державне
15.11.2013 регулювання
у сфері
ринків
фінансових
послуг

Опис Безстрокова, діяльність здійснюється

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

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

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Шукатко Андрій Олегович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВА 685646 03.05.1997 Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**

1974
Вища, Донецький державний університет, спеціальність "Фінанси та
кредит"
19

ПрАТ "Українська акціонерно-страхова компанія АСКА", Віце-президент
7)Найменування
підприємства та попередня з координації та розвитку

посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.01.2014 3 роки
(призначено)

9)Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 28.12.2009 р.)
було обрано Генеральним директором ПрАТ "Українська акціонерна
страхова компанія АСКА". Рішенням Наглядової ради від 24.12.2013р.
(протокол засідання Наглядової ради № 43) переобрано на посаду
Генерального директора Товариства з 01.01.2014 року строком на 3
роки, до 31.12.2016р. Директор одноособово є виконавчим органом
товариства i здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в
межах повноважень, визначених Статутом та Положенням, а саме:
призначення головного бухгалтера за погодженням з Наглядовою
радою, прийняття рішень щодо організації бухгалтерського та
податкового обліку, діловодства в товаристві, організація розробки та
надання на затвердження Наглядовій раді положень про структурні
підрозділи, штатного розкладу, планів (бюджетів) Товариства,
визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію, звіт перед наглядовою
Радою,надсилання Наглядовій Раді вимог про скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради у випадках,
передбачених чинним законодавством та внутрішніми актами
Товариства, прийняття рішення про призначення перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства, прийом та звільнення
працівників, заохочення та накладання стягнення на працівників,
підписання банківських фінансових та інших документів, пов'язаних з
поточною діяльністю, прийняття рішень про вчинення правочинів, крім
значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість,
прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх обов'язків
перед клієнтами і третіми особами, прийняття рішень щодо
ефективного використання активів Товариства. Загальний стаж роботи
складає 22 роки. З 02.09.1992р. по 10.10.1994р. начальник відділу ПрАТ
"УАСК АСКА", з 11.01.1998р. по 30.10.2000р. начальник відділу
методики та організації страхової справи ПрАТ "УАС АСКА", з
01.11.2000 по 31.12.2006р. начальник управління з розвитку та
організації страхової справи ПрАТ "УАС АСКА", з 01.01.2007р. по
30.11.2009р. директор дирекції з андеррайтингу малих ризиків та
контролю за виконанням планів, нормативів та фінансовими
взаємовідношеннями з продаючими структурами ПрАТ "УАСК АСКА", з
01.12.2009р. по 31.12.2009р. віце-президент з координації та розвитку
ПрАТ "УАСК АСКА". Винагороду за 2014 рiк отримував згідно штатному
розкладу. Виплат у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей

за корисливi та посадовi злочине не має.

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Гуляєва Лідія Андріївна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВВ 484297 27.06.1998 Пролетарським РВ ДМУ України в Донецькій
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**

1958
Вища, Донецький державний університет, спеціальність
"Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності"
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7)Найменування
підприємства та попередня ТОВ "Логістіка та сервіс", головний бухгалтер
посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.12.2006 за домовленністю сторін
(призначено)

9)Опис

Призначена головним бухгалтером згідно наказу № 306-К вiд
01.12.2006р. Здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського
облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, здiйснює
контроль за ефективним використанням матерiальних,трудових i
фiнансових ресурсiв,забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i
звiтностi,органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо
використання прибуткiв, затрат на виробництво,платежiв до
бюджету.складає фiнансовi звiти. Не обiймає посад в iнших
Товариствах. Загальний стаж роботи 32 роки. З 01.03.1983р. по
30.09.1986р. керівник обліково- контрольної групи профтехучилища
Донецького виробничого об'єднання хлібопекарної промисловості, з
01.07.1988р. по 31.12.1989р. керівник матеріального відділу Донецької
централізованої бухгалтерії № 2 профтех освіти, з 01.01.1990р. по

25.04.1991р. головний бухгалтер СПТУ № 122 м. Донецьк, з
26.04.1991р. по 02.06.1992р. головний бухгалтер Донецького заводу
безалкогольних напоїв, з 03.06.1992р. по 11.12.1992р. заступник
начальника відділу приватизації Комітету з приватизації і управлінню
комунальним майном, з 14.12.1992р. по 31.01.1995р. головний
бухгалтер АТ "Лік", з 01.02.1995р. по 29.10.1995р. головний бухгалтер
АТ "Аква-Дон", з 01.11.1995р. по 08.05.1997р. директор МЧП "ФгертаВест", з 12.05.1997р. по 09.06.1999р. головний бухгалтер Донецького
лікеро-горілочного заводу, з 16.06.1999р. по 18.12.2000р. заступник
головного бухгалтера Харчосмакової фабрики, з 19.12.2000р. по
18.08.2006р. головний бухгалтер ЗАТ "Донецький комбінат
хлібопродуктів № 1", з 26.09.2006р по 05.12.2006р. головний бухгалтер
ТОВ "Логістика та Сервіс". Винагорода за 2014 рiк отримана згідно
штатному розкладу. Виплат у натуральнiй формi не отримувала.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

1)Посада

Ревізор Товариства

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Дугадко Ганна Олександрівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВА 672244 29.03.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

5)Освіта**

6)Стаж роботи (років)**

1971
Вища, Донецький національний університет, спеціальність "Романогерманська філологія" (1993р.), спеціальність "Фінанси та кредит"
(1997р.)
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7)Найменування
підприємства та попередня АТ "СКМ", менеджер з розвитку бізнесу
посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень 03.03.2011 повноваження припинені 22.12.2014р.
та термін, на який обрано

(призначено)

9)Опис

1)Посада

Призначена рішенням загальних зборів акціонерів на необмежений
термін (протокол № 1 від 03.03.2011 року) як представник CКМ
FINANCE LIMITED. Ревізор проводить перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами фінансового року
та спеціальні перевірки, які проводяться з власної ініціативи Ревізора,
за рішенням Загальних зборів Товариства, за рішенням Наглядової
ради Товариства, за рішенням Генерального директора Товариства, на
вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги про перевірку
сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій
товариства. За підсумками перевірок Ревізор готує висновок.
Загальний стаж роботи 21 років. З 16.01.2006р. по 26.05.2008р.
начальник департаменту ринкових досліджень злиття і поглинання
ТОВ "СКМ ФІНАНС", з 10.06.2008р. по 17.09.2008р. заступник директора
з фінансів та аудиту ТОВ "Східноєвропейська інвестиційна компанія", з
22.09.2008р. по 09.04.2009р. заступник Голови Правління ЗАТ АБ
"РАДАБАНК", з 25.08.2009р. по теперішній час менеджер з розвитку
бізнесу АТ "СКМ". Винагороду за 2014 рік не отримувала. Виплат у
натуральнiй формi не отримувала. Судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська
акціонерна страхова компанія АСКА" від 22.12.2014 року (протокол №
3/2014) повноваження ревізора Товариства Дугадко Г.О. було
припинено з 22.12.2014 року.

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Сосіс Олександр Йосипович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
МЕ 405518 30.04.2004 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**

1955
Вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність автоматика та

телемеханіка, Донецька державна академія управління, спеціальність
фінанси
6)Стаж роботи (років)**

31

7)Найменування
підприємства та попередня ПрАТ "УАСК АСКА", президент
посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.04.2013 3 роки
(призначено)

9)Опис

1)Посада

Членом Наглядової ради обраний з 01.01.2010 року строком на 4 роки
відповідно до Рішення загальних зборів акціонерів Прат "УАСК АСКА"
(протокол №2 від 28.12.2009р.), у 2013 році переобрано на наступний
термін. (протокол № 1/2013 від 29.03.2013р). Загальний стаж роботи 35
років. З 02.01.1980р. по 28.02.1980р. інженер виробничої лабораторії
Донецького виробничого технічного вузла зв'язку, з 01.09.1980р. по
29.07.1982р. інженер, начальник дільниці АСДУ - А Донецького
виробничого технічного вузла зв'язку, з 30.07.1982р. по 30.05.1985р.
старший інженер, начальник відділу АСДУ - А Донецького виробничого
технічного вузла зв'язку, з 31.05.1985р. по 02.10.1989р. виконуючий
обов'язки заступника начальника, заступник начальника ПТУС
Донецького виробничого технічного вузла зв'язку, з 01.10.1991р. по
30.06.2002р. Виконуючий директор, Генеральний директор СП
"Страхова компанія "Донецьк-АСКО", з 01.07.2002р. по 31.12.2009р.
Президент ПрАТ "УАСК АСКА". Винагороду за 2014 рiк не отримував.
Виплат у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей за
корисливi та посадовi злочине не має.

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
CКМ FINANCE LIMITED
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата д/н HE 95527 д/н
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**

0
д/н
0

7)Найменування
підприємства та попередня д/н
посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.04.2013 3 роки
(призначено)
9)Опис

1)Посада

Юридична адреса: Кіпр, Nicosia Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE,P.C.
1066

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
ТОВ "СКМ ФІНАНС"
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* д/н 33340407 д/н
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**

0
д/н
0

7)Найменування
підприємства та попередня д/н
посада, яку займав**
6)дата набуття повноважень 01.04.2013 3 роки
та термін, на який обрано

(призначено)
9)Опис

83001, м.Донецьк, вул.Постишева, б.117

_______________
* 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

Посада

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

1

2

Паспортні
Кількість за видами акцій
дані фізичної
особи (серія,
номер, дата
Від
видачі, орган, Кількіс
загальної
привілейо
який видав)*
ть
прості на
кількості
прості
привілейо вані на
або
акцій
пред'явн
акцій (у
іменні
вані іменні пред'явник
ідентифікацій (штук)
ика
відсотках)
а
ний код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
3

4

5

6

7

8

9

Генераль Шукатко
ний
Андрiй
директор Олегович

ВА 685646
03.05.1997
Куйбишевськ
им РВ ДМУ
0
України в
Донецькiй
областi

0.000000000
0
00

0

0

0

Гуляєва
Головний
Лiдiя
бухгалтер
Андрiївна

ВВ 484297
27.06.1998
0
Пролетарськи
м РВ ДМУ

0.000000000
0
00

0

0

0

України в
Донецькiй
областi
ВА 672244
29.03.1997
Дугадко
Ревiзор
Київським РВ
Ганна
Товариств
ДМУ УМВС
0
Олександрi
України в
а
вна
Донецькiй
областi

0.000000000
0
00

0

0

МЕ 405518
30.04.2004
Член
Сосiс
Київським РВ
196990 10.50140608 196722
наглядов Олександр ДМУ УМВС
0
5
348
0
ої ради
Йосипович України в
Донецькiй
областi

2685

0

Член
SKM
наглядов FINANCE
ої ради
LIMITED

д/н HE 95527 167122 89.09148221 166948
0
д/н
15
328
70

17345

0

Член
ТОВ "СКМ
наглядов
ФIНАНС"
ої ради

д/н 33340407
1
д/н

0

0

20030

0

0.000005330
1
92

0

0

Усього 186821 99.59289362 186620 0
21
767
91

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента
Від
Найменув Ідентифікаці Місцезнаход Кількіс
загальної
йний код за
ання
ть
ження
кількості
юридичної ЄДРПОУ
акцій
акцій (у

Кількість за видами акцій
прості

прості на привілейо привілейо
пред'явн
вані
вані на

особи

SCM
FINANCE
LIMITED

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

(штук) відсотках) іменні

HE 195527

д/н КIПР" д/н
Nicosia
Themistokli
16712 89.09148221 16694
0
Dervi, 3, JULIA 215
3279
870
HOUSE, P.C.
1066

ика

іменні

17345

пред'явни
ка

0

Кількість за видами акцій
Від
Серія, номер, дата видачі Кількіс
загальної
привілейо
паспорта, найменування
ть
прості на привілейо
кількості
прості
вані на
органу, який видав
акцій
пред'явн
вані
акцій (у
пред'явни
іменні
паспорт**
(штук)
ика
іменні
відсотках)
ка

Сосiс
МЕ 405518 30.04.2004
19699 10.50140608 19672
Олександр Київським РВ ДМУ УМВС
0
05
348
20
Йосипович України в Донецькiй областi
Усього 18682 99.59288829 18662 0
120
6754
090

2685

0

20030

0

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

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

16.04.2014

Кворум зборів**

89.2955

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Голови та Секретаря, Лiчильної комiсiї рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального директора ПрАТ

"УАСК АСКА" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "УАСК АСКА"
у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 3. Звiт Наглядової
Ради ПрАТ "УАСК АСКА" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ
"УАСК АСКА" у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 4.
Звiт Ревiзора ПрАТ "УАСК АСКА" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
ПрАТ "УАСК АСКА" у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "УАСК АСКА"; 6. Затвердження
порядку покриття збиткiв за пiдсумками роботи ПрАТ "УАСК АСКА" у 2013 роцi. 7.
Затвердження Статуту ПрАТ "УАСК АСКА" у новiй редакцiї; 8. Затвердження
Положення про Наглядову раду ПрАТ "УАСК АСКА" у новiй редакцiї. З питання
першого СЛУХАЛИ Генерального директора ПрАТ "УАСК АСКА" Шукатко А.О.,
який запропонував обрати: Головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УАСК
АСКА" - Пастухова А.О.; Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "УАСК АСКА"
- Шерстньову О.С.; та лiчильну комiсiю у складi 3 осiб. Рiшення за пропозицiями
прийнято у 100 % голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. З
другого питання слухали Шукатко А.О. Рiшення про затвердження Звiту
Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2013 рiк прийнято у 100 % голосiв. З третього питання слухали
Шукатко А.О., який зачитав звiт Наглядової Ради про пiдсумки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення про затвердження Звiту
прийняли у 100% голосiв З четвертого питання слухали Беркович Л.I., яка
зачитала звiт та висновки ревiзора ПрАТ "УАСК АСКА" про пiдсумки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Рiшення про затвердження Звiту
прийняли у 100% голосiв З п'ятого питання слухали Беркович Л.I.,яка
запропонувала затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
Рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ "УАСК АСКА" за 2013 рiк
прийнято у 100% голосiв. З шостого питання слухали Беркович Л.I., яка
запропонувала покрити збитки 2013 року за рахунок майбутнiх прибуткiв
компанiї. Рiшення збитки за пiдсумками роботи ПрАТ "УАСК АСКА" у 2013 роцi
покривати за рахунок прибуткiв у майбутнiх перiодiв прийнято у 100% голосiв. З
сьомого питання слухали Пастухова А.О., який запропонував внести змiни до
Статуту ПрАТ "УАСК АСКА" та викласти Статут у новiй редакцiї. Пропозицiю
прийняли у 100 % голосiв. З восьмого питання слухали Пастухова А.О., який
запропонував затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "УАСК
АСКА".Положення затвердили у 100% голосiв.

чергові

Вид загальних
зборів*
Дата проведення

позачергові
X

19.09.2014

Кворум зборів**

99.82

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та
секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про
збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства. 4. Прийняття рiшення
про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками
такого рiшення). 5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому
надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера;
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове
закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з
першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження
звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у
разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного
акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним
товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 6. Визначення
уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо здiйснення
додаткового розмiщення акцiй Товариства З питання першого СЛУХАЛИ
Генерального директора ПрАТ "УАСК АСКА" Шукатко А.О., який запропонував
обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб. Пропозицiю прийнято у 100 % голосiв
акцiонерiв, присутнiх на зборах. З питання другого СЛУХАЛИ Генерального
директора ПрАТ "УАСК АСКА" Шукатко А.О., який запропонував обрати Головою
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УАСК АСКА" - Пастухова А.О.;
Секретарем - Шерстньову О.С. Рiшення за пропозицiэю прийнято у 100 % голосiв
акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. З третього питання слухали
Пастухова А.О., який довiв до вiдома присутнiх проект рiшення про збiльшення
статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом приватного розмiщення
додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 300 000 шт. iснуючої номiнальної
вартостi 10,00 грн. за рахунок додаткових внескiв. Рiшення прийнято у 100%
голосiв З четвертого питання слухали Пастухова А.О., який довiв до вiдома
присутнiх проект рiшення з четвертого питання порядку денного та ознайомив
присутнiх iз змiстом рiшення про приватне розмiщення акцiй. Рiшення про
затвердження Проекту прийняли у 100% голосiв З п'ятого питання слухали
Пастухова А.О., який довiв до вiдома присутнiх проект рiшення про визначення
уповноваженим органом Наглядову раду Товариства, якому надаються
повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до

проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi
якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та
акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження
результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати
приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення
акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента,
уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера,
який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним
товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. Рiшення про визначення
уповноваженим органом Наглядову раду Товариства прийнято у 100% голосiв. З
шостого питання слухали Пастухова А.О., який довiв до вiдома присутнiх проект
рiшення про визначення генерального директора Шукатко А.О. уповноваженою
особою Товариства, якому надаються повноваження: проводити дiї щодо
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо
забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним
товариством належних їм акцiй. Рiшення про визначення генерального
директора Шукатко А.О. уповноваженою особою Товариства прийнято у 100%
голосiв.

чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

22.12.2014

Кворум зборів**

99.82

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних
зборiв Товариства. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв
Товариства. 3. Про змiни у складi органiв управлiння Товариства. 4. Внесення змiн
до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новiй редакцiї. З питання
першого СЛУХАЛИ Генерального директора ПрАТ "УАСК АСКА" Шукатко А.О.,
який запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб. Пропозицiю прийнято

у 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. З питання другого СЛУХАЛИ
Генерального директора ПрАТ "УАСК АСКА" Шукатко А.О., який запропонував
обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УАСК АСКА" Пастухова А.О.; Секретарем - Шерстньову О.С. Рiшення за пропозицiэю прийнято
у 100 % голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. З третього
питання слухали Пастухова А.О., який довiв до вiдома присутнiх проект рiшення з
третього питання порядку денного щодо припинення повноважень Ревiзора
Товариства - Дугадко Ганни Олександрiвни з 22.12.2014 року. Рiшення прийнято у
100% голосiв З четвертого питання слухали Пастухова А.О., який довiв до вiдома
присутнiх проект рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. Рiшення
прийнято у 100% голосiв

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Номер
Дата
свідоцт
реєстр
ва про
ації
реєстра
випуск
цію
у
випуску

1

2

Частка
Найменув
Загальн
у
ання
Номінал
Міжнародн
Форма
Кількі
а
статутн
органу,
ьна
ий
Тип цінного існування
сть номінал ому
що
вартість
ідентифікаці паперу
та форма
акцій
ьна капіталі
зареєстру
акцій
(у
йний номер
випуску
(штук) вартість
вав
(грн.)
(грн.) відсотк
випуск
ах)
3

4

Державна
комісія з
05.02.2
ціних
UA40000645
31/1/10
паперів та 21
010
фондового
ринку
Опис

5

6

Акція
привілейова
Бездокумен
на
10
тарні іменні
документар
на іменна

7

8

9

10

62823 628230 0.3403

Свідоцтво видано у зв'язку з вимогами статті 20 Закону України "Про акціонерні
товариства" щодо існування акцій лише у бездокументарній формі. Торгівля акціями

товариства на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснюється. Процедуру
лiстингу/делiстингу акції не проходили на жоднiй фондовiй бiржi. Акції знаходяться у
закритому розміщенні.

Національ
на комісія
28.10.2 128/1/2 з цінних UA40000645
паперів та 13
014
014
фондового
ринку
Опис

Акція проста
бездокумен Бездокумен
10
тарна
тарні іменні
іменна

18695 1869566
99.6597
665
50

Свідоцтво видано 31.03.2015р.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

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

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

117740

116722

0

0

117740

116722

будівлі та
споруди

112707

112658

0

0

112707

112658

машини та
обладнання

1370

1098

0

0

1370

1098

транспортні
засоби

1777

1316

0

0

1777

1316

інші

1886

1650

0

0

1886

1650

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та

0

0

0

0

0

0

споруди
машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

117740

116722

0

0

117740

116722

Опис Власнi основнi засоби виробничого призначення станом на 01.01.2014р. становлять
за первiсною вартiстю 165716 тис.грн., на 31.12.2014 р. - 167913 тис.грн. Знос
основних засобiв виробничого призначення станом на 01.01.2014р. склав 47976
тис.грн. на 31.12.2014р. - 51191 тис.грн., вiдсоток зносу основних засобiв
виробничого призначення станом на 01.01.2014р. склав 29,0 %, на 31.12.2014р. 30,5%. Термiни використання основних засобiв за основними групами передбаченi
у таких строках: - будiвлi- 50 рокiв, - машини та обладнання - 5 рокiв, - транспортнi
засоби -7 рокiв, - прилади, iнвентар - 7 роки, - iншi основнi засоби -до 7 рокiв.
Обмежень на використання основних засобiв немає, ступень використання
основних засобiв виробничого призначення становить 100%. Повнiстю
амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2014р. на балансi товариства не
облiковується. Основних засобiв невиробничого призначення ПрАТ "Українська
акцiонерна страхова компанiя АСКА" не має. Надходження основних засобiв за
рахунок придбання та збiльшення первiсної вартостi на вартiсть полiпшень
протягом звiтного року склало 420 тис.грн., у тому числi за групами: - будинки та
споруди - 88 тис.грн.; - машини та обладнання - 293 тис.грн.; - iншi основнi засоби 39 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв складається iз витрат на їх придбання,
полiпшення, а також iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з доведенням їх до
стану, придатного до їх використання за призначенням. У звiтному роцi
Товариством проведена дооцiнка основних засобiв (будинкiв та споруд) на 2337
тис.грн. Вибуття основних засобiв вiдбулося внаслiдок їх реалiзацiї та списання та
склало за первiсною (переоцiненою) вартiстю 559 тис.грн., у тому числi за групами: машини та обладнання - 142 тис.грн.; - транспортнi засоби - 272 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 77 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 68
тис.грн.; Сума зносу по вибулих основних засобах склала 511 тис.грн. У звiтному
роцi основнi засоби в оперативну оренду не передавались та не отримувались.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
197306
активів (тис. грн)

197563

Статутний капітал (тис. грн.)

187585

184585

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

187585

184585

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(197306.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(187585.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Види зобов'язань

Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
частина боргу (тис. користування коштами
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

15878

X

X

довгостроковий кредит
банку на поповнення
обiгових коштiв

11.04.2007

528

14

11.04.2017

короткостроковий
кредит банку на
поповнення обiгових
коштiв

30.05.2008

8000

17

23.12.2013

у тому числі:

короткостроковий
кредит банку на
поповнення обiгових
коштiв

24.09.2014

Зобов'язання за цінними X
паперами

7350

20

23.09.2015

0

X

X

0

X

X

0

0

у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

X
Податкові зобов'язання X

202

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

704437

X

X

Усього зобов'язань

X

720517

X

X

Опис:

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом
на 31.12.2014 року становить 22930,0,00 тис.грн.,поточна кредиторська
заборгованiсть за страховою дiяльностью на 31.12.2014 року становить
118919,00 тис.грн., в тому числi: за розрахунками з iноземними
страховщиками перед MAPFRE RE 4335,5тис.грн. (послуги перестрахування),
ОАО СОГАЗ 11822,3тис грн, SOVAG 67016,5тис грн; поточна заборгованiсть за
розрахунками по страховим виплатам з вiтчизняними юридичними особами
_ 5486,8 тис.грн., поточна заборгованiсть за розрахунками по страховим
виплатам з вiтчизняними фiзичними особами _ 5252,1 тис.грн.;
Заборгованiсть з одержаних авансiв станом на 31.12.2014 року становить
4000,0 тис.грн., та складається з авансових страхових платежiв фiзичних та
юридичних осiб вiдповiдно до специфiки страхової дiяльностi.
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на кiнець звiтного
перiоду склала -202 тис.грн., у тому числi поточна заборгованiсть з податку
на прибуток - 0 тис.грн. та за iншими податками - 202 тис.грн.;
заборгованiсть зi страхування -394 тис.грн., з оплати працi - 937 тис.грн.,
перед учасниками - 0 тис.грн.

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

Дата оприлюднення Повідомлення у
стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

22.12.2014

22.12.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

ТОВ "АУДЕК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків 13480208
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

83048, м.Донецьк. вул.

Унiверситетська, 77/425
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0185 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські д/н д/н д/н д/н
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рік

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

2012 1

0

2

2013 1

0

3

2014 3

2

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):

Ні

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

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 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

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

Ні
X

8

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

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):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства

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?

1

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

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних Так
акцій

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені 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 Ні
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

X
X

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

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного

Ні

товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
інформаційній базі
на загальних
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

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

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та
внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

посадових
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

X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

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

Ні

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)

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)

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)

Так

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
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
років

Не визначились

X

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

Ні

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

Так

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

Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 29.03.2013; яким органом управління прийнятий: Загальними
зборами акцiонерiв (протокол №1/2013 вiд 29.03.2013)

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Текст
кодексу розмiщено на офiцiйному сайтi товариства - http://www.aska.com.ua/ukr/corp_upr/.

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: Протягом 2014 року товариство
дотримувалось принципiв кодексу корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Згiдно пункту 2.1 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Українська акцiонерна страхова
компанiя АСКА" мета провадження дiяльностi Товариства є створення ринку страхових послуг для
страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та отримання прибутку.

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.
- "SCM FINANCE LIMITED", (нерезидент, код НЕ 195527, Кiпр м.Нiкосiя) володiє 16712215 акцiями
емiтента, що становить 89,09148% Статутного капiталу, - Сосiс Олександр Йосипович - володiє 1969905
акцiями, що становить 10,5014% акцiй Товариства. Власники iстотної участi вiдповiдають вимогам
законодавства. Склад власникiв iстотної участi протягом 2013 року не змiнювався.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг.
В 2014 роцi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх
правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Протягом 2014 року до компанiї були застосованi наступнi заходи впливу: 1 13.02.2014 №446
застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги)
виконано 2 05.06.2014 №1746 застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень
законодавства про фiнансовi послуги) виконано 3 12.06.2014 №1830 застосування ЗВ (розпорядження
про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги) виконано 4 12.06.2014 №1831
застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги)
виконано 5 03.07.2014 №2016 застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень
законодавства про фiнансовi послуги) виконано 6 19.06.2014 №1909 застосування ЗВ (розпорядження
про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги) виконано 7 07.08.2014 №2385
застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги)
виконано 8 28.08.2014 №2546 застосування ЗВ (розпорядження про усунення порушень
законодавства про фiнансовi послуги) виконано 9 21.08.2014 №2495 застосування ЗВ (розпорядження
про усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги) виконано
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
Система управлiння страховими ризиками в компанiї здiйснюється згiдно процедур андеррайтинга та
передачi ризикiв у перестрахування (стаття 12 Закону України "Про страхування"). Зокрема процедура
андеррайтинга здiйснюється згiдно бiзнес-процесу "Андеррайтинг", затвердженому Приказом №41
вiд 17/02/2014.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
З 2013 року в Товариствi функцiонує служба внутрiшнього аудиту. Також перевiрки щодо дiяльностi
страховика проводить Ревiзор або залучається зовнiшнiй аудитор. За висновками незалежного

зовнiшнього аудитора фiнансова звiтнiсть Товариства справедливо та достовiрно в усiх суттєвих
аспектах вiдображає фiнансовий стан та результат дiяльностi Товариства на 31/12/2013. Данi,
зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку, наведенi у роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть" цього звiту.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв у обсязi, що перевищують встановленi статутом, протягом 2014 року
вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Факти оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
Товариства розмiр, протягом звiтного року вiдсутнi.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
У звiтному 2014 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування з пов'язаними особами - у межах
групи "СКМ" - в загальнiй сумi склав 326 183 тис грн. Товариством в 2014 роцi здiйснено виплат
пов'язаним особам на суму 100 958 тис.грн., отримано процентiв по депозитам - 4 405 тис.грн.,
виплачено процентiв за кредитом - 2 877 тис.грн., отримано банкiвських послуг на суму 518,4 тис.грн.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства станом на 31/12/2013 для надання
звiтностi до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг складено за вимогами Розпорядження вiд 27/12/2005 "Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної
фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика" (зi змiнами та доповненнями). Протягом 2014
року Товариство не отримувало вiд органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг рекомендацiй щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Зовнiшнiм аудитором ради призначено ТОВ "АУДЕК" (код ЄДРПОУ 13480208, мiсцезнаходження:
83048, м.Донецьк. вул. Унiверситетська, 77/425).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi: 22 роки, дата проведення державної реєстрацiї 30.03.1995р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
Зовнiшнiй аудитор - ТОВ "АУДЕК" надає Товариству аудиторськi послуги протягом 6-ти рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором (ТОВ "АУДЕК") протягом 2014 року не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкт iнтересiв не виникав, факти сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
Ротацiя зовнiшнього аудитора протягом останнiх п'яти рокiв не вiдбувалась.
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.
До аудитора Аудиторською палатою України протягом 2014 року не було застосовано жодних
стягнень. Факти подання недостовiрної звiтностi Товариства, пiдтвердженi аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2014
року вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
ВВ Товариствi дiє "Процедура роботи зi скаргами клiєнтiв та монiторингу сприйняття послуг компанiї",
затверджена Наказом по компанiї №668 вiд 16/07/2013.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
В Товариствi скарги розглядає декiлька працiвникiв в залежностi вiд характеру скарги / рекламацiї: Нiкулiна Марина Анатолiївна - заступник Генерального директора по роботi з персоналом (питання
щодо виникнення конфлiктної ситуацiї мiж клiєнтом та спiвробiтником компанiї); - Басов Сергiй
Олексiйович - директор з виплат (питання щодо виплат - процедурнi або пов'язанi з сумами та
строками виплат) - Задохина Ольга Євгенiвна - начальник управлiння по роботi з сервiсними
компанiями i експертами (питання з сервiсом послуг окрiм медичного сервiсу); - Щербина Свiтлана

Василiвна - директор з органiзацiї медичного сервiсу (питання з сервiсом послуг медичного
характеру);
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).
В 2014 роцi компанiя отримала 262 скарги (щодо виплат i питань сервiсу), з них задоволено в повному
обсязi 262 скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
У зв'язку з специфiкою страхової дiяльностi постiйно наявнi позови до суду стосовно виплати
страхових платежiв та вiдшкодувань безпосередньо до Товариства або в яких Товариство виступає
третьою стороною. Станом на 31/12/2014 наявнi 286 позовiв, найбiльшi з яких: № Позивач Сума Дата
Суть позову № договору Суд справи (грн.) отримання 243/ГО Гребенюк В.В. 300000 13.08.14р.
невиплата АВ/8501883 Нiкопольський . страхового мiськрайсуд вiдшкодування Днiпропетровської
обл. (АСКА-спiввiдповiдач) 57/И ТОВ 348643 11.02.14р. невиплата 3130477 Господарський суд "ПОУЛ
ТРАСТ" страхового м.Києва вiдшкодування 73/ГО ЧумакЛ.С., 400000 25.02.14р. невиплата АВ/6648592
Криворiжський Титаренко Ю.Ю., страхового райсуд Титаренко А.Ю. вiдшкодування Днiпропетровської
обл. (АСКА-спiввiдповiдач) 88/И ТОВ 348643 11.03.14р. невиплата СТД/3130477 Господарський суд
"ПОУЛ ТРАСТ" страхового Донецької обл. вiдшкодування 118/И Астаркин В.Н. 883189 01.04.14р.
невиплата СТД/7464574 Жовтневий суд страхового м.Запорiжжя . вiдшкодування 189/Н Жигар Л.М.,
324162 02.06.14р. невиплата 3126676 Калiнiнський суд Жигар К.Н., страхового м.Донецька Жигар С.В.
вiдшкодування 270/И ТОВ 261560 19.11.14р. невиплата СТД №3126065 Господарський суд "СIГМА
РЕНТ" страхового Запорiжської обл. вiдшкодування

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

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українська
акціонерна страхова компанія АСКА"

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

13490997

Територія

за КОАТУУ

1410136600

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної
діяльності

Інші послуги у сфері страхування

за КВЕД

66.03.0

Середня кількість
працівників

421

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

83052 Донецька область Донецьк пр. Iллiча, б.100,
т.(062)348 38 22

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

3072

2774

0

первісна вартість

1001

4700

4715

0

накопичена амортизація

1002

1628

1941

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

325

322

0

Основні засоби:

1010

117740

116722

0

первісна вартість

1011

165716

167913

0

знос

1012

47976

51191

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

11629

14888

0

інші фінансові інвестиції

1035

86116

84358

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

111

103

0

Відстрочені податкові активи

1045

2560

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
1065
резервних фондах

25549

25908

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

247102

245075

0

1100

834

644

0

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

II. Оборотні активи
Запаси

Виробничі запаси

1101

834

644

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

131132

124858

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130

4075

3185

0

з бюджетом

1135

11055

5916

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

11038

5910

0

з нарахованих доходів

1140

927

2126

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4615

10110

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

80747

77276

0

Готівка

1166

21

176

0

Рахунки в банках

1167

80726

77100

0

Витрати майбутніх періодів

1170

11700

6401

0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

361493

442232

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних

1182

197354

283134

0

виплат
резервах незароблених премій

1183

164139

159098

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

606578

672748

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

853680

917823

0

Пасив

На початок
звітного
періоду

Код
рядка

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

На кінець
звітного
періоду

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

184585

187585

0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

86880

89383

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

4369

4369

0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

-80461

-84031

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

2190

0

0

Усього за розділом I

1495

197563

197306

0

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

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

359

528

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

500

500

0

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521

500

500

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

507612

577126

0

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

1531

0

0

0

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

246740

330282

0

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533

250026

233908

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

10846

12936

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

508471

578154

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

14350

15350

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3814

2293

0

за розрахунками з бюджетом

1620

358

202

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

580

394

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1194

937

0

за одержаними авансами

1635

11021

4000

0

за розрахунками з учасниками

1640

13

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

116309

118919

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7

268

0

Усього за розділом IІІ

1695

147646

142363

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та 1700
групами вибуття

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

853680

917823

0

Концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк товариства органiзовано згiдно наказу "Про
облiкову полiтику ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" №28 вiд
17.01.2013 року. На балансi Товариства нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй
вартостi, зменшенiй на суму зносу. Нематерiальнi активи - це права на користування
комп`ютерними програмами, лiцензiйне забезпечення на загальну суму 2774 тис.
грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в балансi Товариства вiдображають суму iнвестицiй,
вкладених в основнi засоби складається з вартостi незавершеного будiвництва житлового
будинку, офiсних примiщень та вартостi технiчної документацiї до них. Балансова вартiсть
незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат i складає на кiнець
2014 року 322 тис. грн. Примiщення та земля оцiнюються за справедливою вартiстю на
основi оцiнок, що перiодично проводяться незалежними оцiнювачами. Збiльшення
балансової вартостi примiщень та землi в результатi переоцiнки вiдображається
безпосередньо у складi резерву переоцiнки в iншому сукупному прибутку, за винятком
випадкiв, коли воно сторнує зменшення балансової вартостi тих самих примiщень та землi,
вiдображене у складi прибутку або збитку. У таких випадках воно вiдображається у складi
прибутку або збитку. Зменшення балансової вартостi землi та примiщень вiдображається у
складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли воно сторнує збiльшення
балансової вартостi тих самих землi та примiщень в результатi попередньої дооцiнки,
вiдображене безпосередньо в iншому сукупному прибутку. У таких випадках воно
Примітки вiдображається в iншому сукупному прибутку. Амортизацiя нараховується на одиницi
основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв,
створених за рахунок власних ресурсiв - з дати завершення створення активу та його
готовностi до використання. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i
якщо строк корисного використання якого-небудь компонента вiдрiзняється вiд строкiв
корисного використання решти компонентiв активу, амортизацiя такого компонента
нараховується окремо. Амортизацiя визнається у складi прибутку або збитку за
прямолiнiйним методом протягом строкiв корисного використання кожної частини одиницi
основних засобiв з використанням таких ставок:
Примiщення
2% на рiк
Комп'ютери та
обладнання
20% на рiк
Приладдя та iнвентар
14% на
рiк
Транспортнi засоби
14% на рiк Первiсна вартiсть основних
засобiв складається iз витрат на їх придбання, полiпшення , а також iнших витрат , що
безпосередньо пов'язанi з доведенням їх до стану, придатного до їх використання за
призначенням. У звiтному роцi Товариством проведена дооцiнка основних
засобiв (будинкiв та споруд) на 2503 тис.грн. Вибуття основних засобiв вiдбулося внаслiдок
їх реалiзацiї та списання та склало за первiсною (переоцiненою) вартiстю 559 тис.грн. Сума
зносу по вибулих основних засобах склала 511 тис.грн. У звiтному роцi основнi засоби в
оперативну оренду не передавались та не отримувались. Залишкова вартiсть основних
засобiв станом на 31.12.2014 року склала 116722 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року на
балансi ПрАТ "УАСК АСКА" облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за методом

участi в капiталi iнших пiдприємств (дочiрнi пiдприємства) - вартiстю 14 888 тис.грн.,
оцiнених за вартiстю придбання, та iнших непов'язаних осiб вартiстю 84358 тис.грн.,
оцiнених за справедливою вартiстю. Довгострокова дебiторська заборгованiсть становить
103 тис.грн. Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та незавершеного
будiвництва Товариства проведена згiдно наказу № 209/1 вiд 03.10.2014 року станом на
01.11.2014 року. Надлишкiв та нестач не виявлено. Залишок коштiв у централiзованих
страхових резервних фондах складає 25 908 тис.грн. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних
за плату, визначається по собiвартостi запасiв. Станом на 31.12.2014 року на балансi
пiдприємства знаходилось запасiв на загальну суму 644 тис.грн. у виглядi виробничих
запасiв. При вiдпуску запасiв в облiку витрат використовується метод iдентифiкованої
собiвартостi. Вартiсть переданих в експлуатацiю МШП списувалася на витрати з подальшою
органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв по мiсцях експлуатацiї
протягом термiна їхнього фактичного використання. Визначенi методи вибуття запасiв були
незмiннi протягом 2014 року. Iнвентаризацiя запасiв проведена згiдно наказу № 209/1 вiд
03.10.2014 року станом на 01.11.2014 року. Надлишкiв та нестач не виявлено. Облiк та
оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ та
обраної облiкової полiтики. Станом на кiнець 2014 року дебiторська заборгованiсть за
операцiями страхування склала 124 858 тис.грн., передоплата за матерiали та послуги 3185 тис.грн., за розрахунками з бюджетом 5916 тис.грн., iнша дебiторська
заборгованiсть - 12236 тис.грн. Частка перестраховаик в страхових резервах 442232
тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв становлять 6401 тис.грн. Залишок коштiв на рахунку
на кiнець 2014 року склав 77276 тис. грн. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014
року становить 197 306 тис. грн., а саме: - статутний капiтал -187585 тис. грн.; капiтал у
дооцiнках - 89 383 тис. грн., резервний капiтал - 4369 тис.грн., непокритий збиток - 84031
тис.грн. Розмiр статутного капiталу протягом звiтного року збiльшивсяне на 3000 тис.грн.
шляхом додаткової емiсiї акцiй. Довгостроковi забезпечення майбутнiх виплат персоналу
(резерв вiдпусток) на кiнець звiтного перiоду склали 500 тис. грн. У складi позикових коштiв
на кiнець звiтного року Товариство вiдображує заборгованiсть за довгостроковими
кредитами у розмiрi 528 тис.грн. Страховi резерви на кiнець року склали 577 126 тис.грн., у
т.ч. резерв збиткiв або резерв належних виплат - 330282 тис.грн., резерв незароблених
премiй - 233908 тис.грн., iншi страховi резерви - 12936 тис.грн. У складi позикових коштiв
на кiнець звiтного року Товариство вiдображує заборгованiсть за короткостроковими
кредитами банкiв у розмiрi 15 350 тис.грн. Кошти залучалися на поповнення обiгових
коштiв. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на
31.12.2014 року становить 2293 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 202 тис.грн., за
розрахунками зi страхування - 394 тис.грн, розрахункам по оплатi працi - 937 тис.грн.,
кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами - 4000 тис.грн., за страховою
дiяльнiстю - 118919 тис.грн., iнша - 268 тис.грн.
Керівник Шукатко Андрiй Олегович
Головний
Гуляєва Лiдiя Андрiївна
бухгалтер

КОДИ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українська
акціонерна страхова компанія АСКА"

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01
| 01

за ЄДРПОУ

13490997

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

Код
рядка

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

215730

309455

Премії підписані, валова сума

2011

504855

614196

Премії, передані у перестрахування

2012

300202

286577

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

-16118

45428

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

-5041

27264

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
2050
послуг)

( 46 )

( 1290 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

126154

137153

2070

Валовий: прибуток

2090

89530

171012

Валовий: збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

2338

-33359

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-83442

449536

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

85780

-482895

Інші операційні доходи

2120

26779

13051

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
2121
справедливою вартістю

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
2122
і сільськогосподарської продукції

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2130

()

()

Адміністративні витрати

2130

( 38326 )

( 47166 )

Витрати на збут

2150

( 59730 )

( 63570 )

Інші операційні витрати

2180

( 22639 )

( 9885 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
прибуток

0

30083

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2195
збиток

( 2048 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

3258

0

2200

Інші фінансові доходи

2220

12578

11374

Інші доходи

2240

269

10215

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2941 )

( 1873 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 2229 )

( 54878 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290

8887

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

(0)

( 5079 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-12457

-16575

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 3570 )

( 21654 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

Код
рядка

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

2503

1124

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

2503

1124

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

2503

1124

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1067

-20530

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500 1774

3275

Витрати на оплату праці

2505 25094

34896

Відрахування на соціальні заходи 2510 9150

11663

Амортизація

2515 4210

4778

Інші операційні витрати

2520 206621

203162

Разом

2550 246849

257774

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

18395665

18395665

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

18395665

18395665

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.1940675

-1.1771252

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-0.1940675

-1.1771252

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Визначення фiнансових результатiв дiяльностi за 2014 рiк Товариством проводилося
Примітки вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариством дохiд визнається при збiльшеннi актива або зменшеннi зобов'язання, дохiд
вiд надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi операцiї по наданню

послуг на дату баланса, а оцiнюється за принципом вiдповiдностi нарахування доходiв i
видаткiв, здiйснених для отримання цих доходiв. При цьому доходи i видатки
вiдображаються у облiку i звiтностi в момент, коли вони здiйснювалися, незалежно вiд часу
надходження i оплати грошей. Основним видом дiяльностi Товариства у 2014 роцi є
надання послуг страхування у формi добровiльного та обов'язкового страхування
юридичним та фiзичним особам. Доходами вiд операцiйної дiяльностi ПрАТ "Українська
акцiонерна страхова компанiя АСКА" є валовi надходження страхових платежiв (премiї,
внескiв), за вирахуванням частки страхових платежiв, належних перестраховикам та
резерву незароблених премiй, якi склали за 2014 рiк 215730 тис.грн. Собiвартость
реалiзованих товарiв та послуг становить за звiтний рiк 46 тис.грн. Чистi понесенi збитки
за страховими виплатами склали 126 154 тис.грн. Валовий прибуток вiд реалiзацiї послуг
склав 89530 тис. грн. Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв склав 2338 тис.грн. У статтi
"Iншi операцiйнi доходи" вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi
Товариства - 26779 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати за 2014 рiк становили 38326 тис. грн.,
витрати на збут - 59730 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 22639 тис. грн. Iншi фiнансовi
доходи склали 12578 тис.грн. Iншi доходи склали 269 тис.грн. Iншi витрати - 2229 тис.грн.
Фiнансовi витрати - 2941 тис.грн.(вiдсотки за користування кредитами). Прибуток вiд
звичайної дiяльностi до оподаткування становить 8887 тис.грн., та отриманий за рахунок:
збитку вiд операцiйної дiяльностi - 2048 тис.грн., прибутку вiд фiнансових операцiй - 12895
тис.грн, збитку вiд здiйснення iнших операцiй - 1960 тис.грн. Податок на прибуток склав 12457 тис.грн. Фiнансовий результат за 2014 рiк складає збиток у розмiрi 3570 тис.грн.
Iнший сукупний дохiд у виглядi дооцiнки необоротних активiв складає 2503 тис.грн.,
сукупним доходом за 2014 рiк є збиток у розмiрi 1067 тис.грн. Збиток за 2014 рiк отримано
вiд зменшення обсягу страхування i збiльшення страхових виплат, що вiдбулися внаслiдок
нестабiльного стану в країнi у зв'язку з воєнними дiями та погiршенням загального стану
економiки.
Керівник Шукатко Андрiй Олегович
Головний
Гуляєва Лiдiя Андрiївна
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

Стаття

Код
рядка

1

2

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року
3

4

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

3000

103956

17298

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

4000

10994

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025

280

512

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

206

48

Надходження від операційної оренди

3040

920

820

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

505282

466532

Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик

0

0

Інші надходження

13503

11662

3095

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 145906 )

( 35827 )

Праці

3105

( 20894 )

( 29645 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 9411 )

( 12849 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 9239 )

( 33167 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 4795 )

( 29391 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( 488 )

( 419 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 3956 )

( 3357 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 3185 )

( 4073 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами

( 412367 )

( 382048 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155

(0)

(0)

Інші витрачання

( 36614 )

( 33814 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3190
3195

-9469

-23557

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

3200

0

5601

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

624

1368

дивідендів

3220

3436

27

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 197 )

( 4303 )

необоротних активів

3260

( 432 )

( 697 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3431

1996

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

3300

3000

0

Отримання позик

3305

2000

6350

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

1137

150

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 2941 )

( 1873 )

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

922

4327

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-5116

-17234

Залишок коштів на початок року

3405

80747

98007

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1645

-26

Залишок коштів на кінець року

3415

77276

80747

Iнформацiя про рух грошових коштiв ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
за 2014 рiк розкрита у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Залишок грошових коштiв ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" станом
на 31.12.2014 року складає 77276 тис.грн., у тому числi: - в касi Товариства - 176 тис.грн., на рахунках в банках - 77100 тис.грн. Залишки грошових коштiв Товариства на кiнець року
зменшилися вiдповiдно до початку року на 3471 тис.грн., з них: - зменшилися вiд
операцiйної дiяльностi на 9469 тис.грн.; - збiльшилися вiд iнвестицiйної дiяльностi на 3431
тис.грн.; - збiльшилися вiд фiнансової дiяльностi на 922 тис.грн.; - збiльшилися за рахунок
Примітки
змiни валютних курсiв на 1645 тис.грн. Негрошових операцiй у 2014 роцi у Товариства не
було. Облiк касових операцiй в звiтному перiодi здiйснювався згiдно з вимогами
Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi вiд 15.12.2004 р.
№ 637. Облiк операцiй по розрахунковому рахунку в банку здiйснювався згiдно з
Iнструкцiєю про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi (постанова НБУ вiд
21.01.2004 № 22). Iнвентаризацiя грошових коштiв проведена згiдно з наказом Товариства
№ 209/1 вiд 03.10.2014р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї" станом на 01.12.2013 р.,
надлишкiв або нестач не встановлено.
Керівник Шукатко Андрiй Олегович
Головний
Гуляєва Лiдiя Андрiївна
бухгалтер
КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акціонерне товариство "Українська
за ЄДРПОУ
акціонерна страхова компанія АСКА"
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(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Стаття

1

Нерозподіле
Капітал
Код
Додатко Резервн
ний
Неоплаче Вилучен
Зареєстрова
у
Всьог
ряд
вий
ий
прибуток
ний
ий
ний капітал дооцінк
о
ка
капітал капітал (непокритий капітал капітал
ах
збиток)
2

Залишок на
4000
початок року

3

4

5

6

7

8

9

10

184585

86880

0

4369

-80461

0

0

1953
73

Коригування:
Зміна
4005 0
облікової
політики

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
4010 0
помилок

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

0

0

0

0

0

0

0

4090 0

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

4100

184585

86880

0

4369

-80461

0

0

1953
73

0

0

0

0

-3570

0

0

-3570

період
Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

4110

0

2503

0

0

0

0

0

2503

Дооцінка
(уцінка)
4111 0
необоротних
активів

2503

0

0

0

0

0

2503

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові
різниці

4113 0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
4114 0
асоційованих
і спільних
підприємств

0

0

0

0

0

0

0

Інший
сукупний
дохід

4116 0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
4205 0
зареєстрован
ого капіталу

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до
4210 0
резервного
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215 0
відповідно до
законодавств
а

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
4220 0
спеціальних
(цільових)
фондів

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
4225 0
матеріальне
заохочення

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

0

0

0

0

0

0

3000

Погашення
заборгованос 4245 0
ті з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених 4265 0
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених

0

0

0

0

0

0

0

4240 3000

4270 0

акцій (часток)
Вилучення
частки в
капіталі

4275 0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної 4280 0
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290 0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольов
4291 0
аної частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
4295
капіталі
Залишок на
кінець року

4300

3000

2503

0

0

-3570

0

0

1933

187585

89383

0

4369

-84031

0

0

1973
06

Облiк та розкриття власного капiталу Товариством здiйснюється у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Статуту, наказу про облiкову полiтику, рiшень
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. На кiнець минулого року власний капiтал
Товариства складав 197563 тис. грн. Розмiр статутного капiталу протягом звiтного року
збiльшивсяне на 3000 тис.грн. шляхом додаткової емiсiї акцiй. Власний капiтал Товариства
станом на 31.12.2014 року становить 197 306 тис. грн., а саме: - статутний капiтал -187585
тис. грн.; капiтал у дооцiнках - 89 383 тис. грн., резервний капiтал - 4369 тис.грн.,
непокритий збиток - 84031 тис.грн. Неоплаченого i вилученого капiталу не має. Статутний
Примітки капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року становить 187 585 тис.грн. та розподiлений
на 18 695 665 штук простих iменних акцiй та 62 823 штук привiлейованих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 10 гривень за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих
iменних акцiй у кiлькостi 18 695 665 штук реєстрацiйний № 128/1/2014 зареєстроване
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 28.10.2014 року, видане
31.03.2015 року. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску привiлейованих iменних акцiй №
31/1/10 зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
05.02.2010 року, видане 15.04.2011 року. Кiлькiсть осiб, що володiють бiльш, нiж 10%
Статутного фонду, становить 2 особи. Доля державної власностi вiдсутня. Статутний

капiтал Товариства станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. повнiстю сформований та
сплачений. Акцiї власної емiсiї Товариство не викуповувало. За звiтний рiк Товариство
отримало збиток у розмiрi 3570 тис. грн., за рахунок якого збiльшено непокритий збиток та
зменшено власний капiтал, та провело дооцiнку основних засобiв на 2503 тис.грн., яка
збiльшила капiтал у дооцiнках та власний капiтал Товариства.
Керівник Шукатко Андрiй Олегович
Головний
Гуляєва Лiдiя Андрiївна
бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014р. Приватного Акцiонерного Товариства
"Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" 1 Загальна iнформацiя Органiзацiйна структура та
дiяльнiсть в Українi Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя
"АСКА" (далi - "Компанiя") було створене згiдно iз законодавством України у 1991 роцi. Основними
напрямками дiяльностi Компанiї є надання страхових послуг та послуг, пов'язаних зi страхуванням, в
Українi та за кордоном. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй на здiйснення
страхової дiяльностi, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
Компанiя надає послуги медичного страхування та страхування вiд нещасних випадкiв, страхування
майна, страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, страхування кредитiв, а також укладає
договори перестрахування. Компанiя не має лiцензiї на дiяльнiсть у сферi страхування життя. Компанiя
має 38 дирекцiй в Українi. Зареєстрований офiс Компанiї знаходиться за адресою: 83052, Україна, м.
Донецьк, пр. Iллiча, 100, Фактичною контролюючою стороною компанiї є пан Р.Л. Ахметов, який має
повноваження керувати здiйсненням операцiй компанiї на свiй власний розсуд та заради власної
вигоди. Умови здiйснення дiяльностi В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi
впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. У
наслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших
ринкiв. Крiм того, зниження активностi та обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитiв та його
вплив на економiку України пiдвищили рiвень невизначеностi в економiчному просторi країни. Ця
фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо можливого впливу
умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан компанiї. 2 Основа складання
фiнансової звiтностi Пiдтвердження вiдповiдностi Ця фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Товариство застосовує облiкову полiтику та
ведення бухгалтерського облiку по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi з 01.01.2011р.
Акцiонерне товариство припинило подавати фiнансову звiтнiсть згiдно до Нацiональних положень

(стандартiв)бухгалтерського облiку, попередньо подавши її за 2011 рiк, також склало фiнансову
звiтнiсть за 2011 рiк по МСФЗ, яка чiтко та беззастережне вiдповiдає МСФЗ. Основа оцiнки Фiнансова
звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком: - фiнансових iнвестицiй,
класифiкованих у категорiю наявних для продажу, якi вiдображаються за справедливою вартiстю; нерухомого майна, яке перiодично переоцiнюється за справедливою вартiстю. Функцiональна валюта
та валюта подання Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою i
валютою, в якiй поданi показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя, подана у
гривнях, та була округлена до тисяч.Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.
Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть, що додається, пiдготовлена на основi принципу
безперервностi дiяльностi, який передбачає спроможнiсть Групи реалiзовувати свої активи та
виконувати свої зобов'язання у ходi звичайної дiяльностi. Хоча компанiя зазнала чистого збитку у
2013-2014 роках, вона має сильну позицiю щодо власного капiталу. Заходи, що вживаються
управлiнським персоналом з метою забезпечити спроможнiсть компанiї продовжувати операцiї в
найближчому майбутньому, такi: - Хоча значну частку страхового портфеля компанiї складають
договори страхування майна, її довгостроковою метою є подальший розвиток iндивiдуального
страхування, головним чином, страхування транспортних засобiв та обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, шляхом пiдвищення рiвня
iнформованостi населення про дiяльнiсть компанiї та ефективного процесу залучення нових клiєнтiв; Створення диверсифiкованої та репрезентативної мережi пунктiв продажу страхових полiсiв по всiй
країнi, збiльшення кiлькостi агентiв та пiдвищення рiвня конкуренцiї мiж ними шляхом розробки
збалансованої полiтики агентських винагород; - Управлiнський персоналкомпанiї планує й надалi
реалiзовувати стратегiю мiнiмiзацiї рiвня власного утримання та збiльшення рiвня перестрахування. Управлiнський персонал компанiї планує зменшити коливання збитковостi страхового портфеля через
пiдтримання належної андеррайтингової полiтики. - Управлiнський персонал компанiї планує
диверсифiкувати фiнансовi iнструменти Компанiї та пiдтримувати належний баланс мiж прибутковiстю
фiнансових iнструментiв та рiвнем ризику за ними. Майбутнi плани та заходи, про якi йдеться вище,
спрямованi на те, щоб забезпечити спроможнiсть компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. На
думку управлiнського персоналу, заходи, що вживаються, про якi йдеться вище, дозволять компанiї
здiйснювати безперервну дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Внаслiдок цього, управлiнський
персонал вважає, що застосування принципу безперервностi дiяльностi є прийнятним для цiлей
складання цiєї фiнансової звiтностi. Використання оцiнок i суджень Складання фiнансової звiтностi
згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi
впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та
витрат, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення 'рунтуються на iсторичному
досвiдi та iнших факторах, що вважаються об'рунтованими за даних обставин i результати яких
формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є
очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 'рунтуються на розумiннi управлiнським персоналом
поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок
визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах, якщо
змiна стосується цих майбутнiх перiодiв. Керiвництво Компанiї вирiшило не коригувати статутний
капiтал та вiдповiдний нерозподiлений прибуток у цiй фiнансовiй звiтностi на ефект гiперiнфляцiї, яка
мала мiсце до 31 грудня 2000 року, вiдповiдно до МСБО 29 " Фiнансова звiтнiсть в умовах

гiперiнфляцiї", так як такий ефект є несуттєвим. Основнi принципи облiкової полiтики Принципи
облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв, поданих у цiй
фiнансовiй звiтностi. Операцiї в iноземних валютах Операцiї в iноземних валютах перераховуютьсяу
гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання,
деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну,
встановленими на цю дату. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах,
якi вiдображаються за спрведливою вартiстю, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiяли
на дату встановлення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах,
якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiють на дату
операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, вiдображаються у складi прибутку або
збитку, крiм курсових рiзниць, що виникли при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для
продажу, якi вiдображаються в складi iншого сукупного прибутку. Дебiторська заборгованiсть
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi дебiторську заборгованiсть визначають та
облiковують як фiнансовий актив (МСФЗ 32). Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом
нарахування. Дебiторська заборгованiсть включає премiї, що повиннi надiйти вiд власникiв страхових
полiсiв, прийнятi премiї вiд компанiй, що перестраховують свої ризики, суми до отримання за
переданими в перестрахування сумами вiдшкодування та iншу дебiторську заборгованiсть.
Визначення Вiдповiдно до МСФЗ 32 фiнансовий актив - це будь-який актив, який є контрактним
правом отримувати грошовi кошти чи iнший актив вiд iншого пiдприємства. Визнання Товариство
визнає дебiторську заборгованiсть в балансi . коли вона стає стороною контрактних забов'язань i в
наслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi (МСФЗ9). Облiк та оцiнка на
дату складання звiтностi В своєму облiку Компанiя подiляє дебiторську заборгованiсть на поточну та
довгострокову. Поточна дебiторська заборгованiсть- сума дебiторської заборгованостi , яка виникає в
ходi нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати
балансу. Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв Товариства. Облiк
дебiторської заборгованостi здiйснюється в розрiзi контрагентiв та укладених з ними договорiв,
дотримуючись методу нарахування. Вiповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у
майбутньому безнадiйної дебiторської заборгованостi Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв.
Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв в товариствi вся поточна дебiторська заборгованiсть
подiляеться на двi частини: дебiторська заборгованiсть зi страхової дiяльностi дебiторська
заборгованiсть з iншої господарської дiяльностi. Для кожного з визначених видiв дебiторської
заборгованостi розрахунок резервiв сумнiвних боргiв здiйснюється окремо. Формування резерву
дебiторської заборгованостi по страховiй дiяльностi Резерв дебiторської заборгованостi по страховiй
дiяльностi складається з двох частин: резерву дебiторської заборгованостi по страховим премiям та
резерву дебiторської заборгованостi по нарахованим доходам вiд виставлених регресiв , що мають
бути компенсованi винними особами. Резерв формується з принципу обережностi по тих боргах, по
яким є iмовiрнiсть неповернення. Ця iмовiрнiсть залежить вiд перiоду просрочення на звiтну дату.
Якщо просрочення бiльше 1 мiсяця, то страховий договiр автоматично припиняє свою дiю ( для
договорiв страхування КАСКО, майна). Джерелом iнформацiї для можливого створення резерву
дебiторської заборгованостi по страховим премiям та по нарахованим доходах вiд виставлених
регресiв, що мають бути компенсованi винуватими особами, є зведенi звiти, що формуються з
iнформацiйної системи. В рахунок резерву сумнiвних боргiв по страховiй дiяльностi враховуються
суми просроченої на дату баланса дебiторської заборгованостi ( не отриманi страховi премiї, по

договорам страхування та не отриманi регреси). Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за
методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi. Згiдно оцiнки юридичного вiддiлу. За цим методом
величина резерву розраховується шляхом множення суми дебiторської заборгованостi на звiтну дату
на коефiцiєнт сумнiвностi. Перiодичнiсть розрахунку резерву сумнiвних боргiв- один раз у квартал.
Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату баланса не може бути бiльшим,нiж сума дебiторської
заборгованостi на ту саму дату. Формування резерву дебiторської заборгованостi по господарської
дiяльностi Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв по iншiй господарськiй дiяльностi поточна
дебiторська заборгованiсть класифiкується за термiнами її просрочення й аналiзу фактичного
непогашення за попереднi звiтнi перiоди, до кожної групи застосовується певний коефiцiєнт
сумнiвностi. Грошовi кошти та їх еквiваленти Iнформацiю про грошовi кошти та її розкриття у
фiнансовiй звiтностi Товариство формує у вiдповiдностi до МСБО № 7 "звiт про рух грошових коштiв"
Визначення та визнання Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Товариства. Грошовi кошти
Товариства включають готiвку у касi, кошти на поточних рахунках та депозити до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв- це короткостроковi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми
грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Еквiваленти грошових коштiв
утримуються для погашення короткострокових забов'язань, але не для iнвестицiйних або яих-небудь
iнших цiлей. Для того, щоб iнвестицiю можна було визначити як еквiвалент грошових коштiв, вона
повинна вiльно конвертуватися у вiдому суму грошових коштiв i характеризуватися незначним
ризиком змiни вартостi. Таким чином, iнвестицiя визначається, звичайно, як еквiвалент грошових
коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дати
придбання. Iнвестицiї в iнструменти власного капiталу не входять до складу еквiвалентiв грошових
коштiв, якщо вони не є за сутнiстю еквiвалентами грошових коштiв, наприклад, у випадку
привiлейованих акцiй, придбаних протягом короткого перiоду їх погашення i з визначеною датою
викупу. Страховi контракти: Класифiкацiя контарктiв Контракти, за якими компанiя приймає значний
страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компансацiю
власниковi страхового полiса чи iншому вигодонабувачу, у тому випадку, якщо визначена у контрактi
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса чи
вигодонабувача, класифiкуються як страховi контракти. Страховий ризик не є фiнансовим ризиком.
Фiнансовий ризик- це ризик можливої майбутньої змiни одного або кiлькох визнечених фiнансових
параметрiв, таких як процентнi ставки, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари,
валютний курс, iндекс цiн чи ставок, показник кредитного рейтингу чи iндексу платоспроможностi,
тощо, або у випадку змiни нефiнансових параметрiв- якщо така змiна не є характерною для сторони
контракту. Страховi контракти можуть також покривати певний фiнансовий ризик. Страховий ризик є
суттєвим, якщо внаслiдок страхового випадку у компанiї може виникати зобов'язання зi сплати
суттєвих збиткiв. З моменту класифiкацiї контракту як страхового контракту його класифiкацiя
залишається незмiнною до припинення дiї контракту або виконання всiх прав та зобов'язань.
Контракти, згiдно з якими передача страхового ризику до компанiї вiд власника страхового полiса є
несуттєвою класифiкуються як фiнансовi iнстументи. Визнання та оцiнка страхових контрактiв Премiї
Валова сума страхових премiй за укладенимим договорами страхування являє собою премiї визнанi
на основi графiку платежiв, зазначеному у договорi страхування, крiм випадкiв, коли розiрвання
договору за будь-якої причини є неможливим. Премiї за такими договорами визнаються на
контрактнiй основi. Премiї визнаються з урахуванням комiсiй, належних до сплати посерникам, i з
урахуванням податкiв на прибуток на основi премiй. Премiї за укладеними договорами страхування

включають коригування оцiнок премiй, отриманих за договорами страхування, укладеними у
попереднi роки. Зароблена частка отриманих премiй визнається у складi доходу. Заробленi прмiї
визнаються вiд дати переходу ризику, протягом перiоду покриття збиткiв, з урахуванням характеру
ризикiв, передбачених договорами. Премiї за укладеними договорами вихiдного перестрахування
визнаються як витрати з урахуванням характеруотриманих послуг з перестрахування. Частка премiй за
укладеними договорами вихiдного перестрахування, не визнаних як витрати, облiковується як
передоплата. Дострокове припинення дiї страхових полiсiв Дiя страхових полiсiв може бути
достроково припинена компанiєю, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що страхувальник не бажає
або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. Таким чином, дострокове припинення дiї
страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, умовами яких передбачена сплата страхових
премiй на основi графiку платежiв. Валова сума страхових премiй вiдображається за вирахуванням
повернених премiй достроково припинених полiсiв страхування. Технiчнi резерви Товариства Облiк
технiчних резервiв Компанiї здiйснюється у вiдповiдностi чинного законодавства України та
регламентується Законом України "Про страхування" та не суперечить МСФЗ № 4 "Страховi контракти"
Резерв незароблених премiй Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним
видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв
незароблених премiй,розрахованих окремо за кожним видом страхування. Товариство застосовує
метод 1/365 ("pro rata temporis") Метод розрахунку резерву незаробленої премiї, заснований на
припущеннi, що ризик протягом термiну дiї полiса розподiлений рiвномiрно. Iндивiдуально за кожним
договором у резерв незаробленої премiї вiдкладається частина нетто-премiй, що припадає на термiн
дiї договору, що не минув. Отриманi результати пiдсумовуються по всiх договорах. Що дiють на звiтну
дату. У випадку, якщо мало мiсце розiрвання договору страхування, то даний договiр, з дати наступної
за датою розiрвання не приймає участi в розрахунку. Будь-якi додатковi угоди до договорiв, якi
супроводжуються додатковими нарахуваннями страхових премiй беруть участь у розрахунку
iндивiдуально, вiдповiдно до термiнiв дiї додаткових угод. Частка перестраховикiв у резервi
незароблених премiй При здiйсненнi операцiй перестрахування страховик на будь-яку звiтну дату
визначає частку пере страховикiв у резервах незароблених премiй з вiдповiдних видiв страхування.
Обчислення величини частки пере страховикiв у резервах незароблених премiй здiйснюється у
порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй за такими видами
страхування. З урахуванням дати вступу в дiю договору перестрахування. При розрахунку беруться до
уваги частки страхових платежiв належних до сплати згiдно укладених договорiв перестрахування.
Формування резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) Величина резерву заявлених, але
не виплачених збиткiв, визначається страховиком за кожним видои страхування з урахуванням умов
вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв, отриманих у будь якiй формi
(письмова заява, факсимiльне повiдомлення тощо), у залежностi вiд сум фактично зазнаних або
очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi настання страхового випадку та щодо яких
ще не прийнято рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi страхових сум. Величина резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв визначається як сума резервiв заявлених, але не виплачених
збиткiв, розрахованих за всiма видами страхування. Величина резерву заявлених, але не виплачених
збиткiв за видом страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою претензiєю.
Пiдтверджуючим документом по розрахунку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, є паспорт
справи,який ведеться по кожному страховому випадку (подiї). Сума резерву заявлених,але не
виплачених збиткiв, в тому числi витрати на врегулювання збитку, по кожнiй подiї оцiнюється

вiдповiдним спецiалiстом вiддiлу врегулювання страхових випадкiв на пiдставi iнформацiї отриманої
вiд страхувальника чи потерпiлого та зменшується на розмiр франшизи по цьому договору. У випадку
коли про страховий випадок повiдомлено, але розмiр збитку не визначено,для розрахунку резерву
використовують максимально можливу величину збитку, яка обмежується розмiром страхової суми за
договором. Величина резерву заявлених,але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв
у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi
перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi. Для договорiв з вхiдного
перестрахування частка перестраховика в резервi заявлених,але не виплачених збиткiв формується на
пiдставi даних отриманих вiд перестрахувальника. В облiковiй системi щоденно вiдображається сума
актуального резерву заявлених, але не виплачених збиткiв. Якщо резерв збиткiв збiльшується проти
попередньої звiтної дати, то рiзниця (прирiст) вiдноситься до витрат страховика. У разi зменшення
цього резерву рiзниця вiдноситься на збiльшення доходiв страховика. Частка перестраховикiв у
резервi збиткiв, якi заявленi, але не виплаченi. Вiдповiдно до умов укладених договорiв
перестрахування страховики на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв, залежно вiд сум фактично
зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi настання страхового випадку
визначають величину частки пере страховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв.
Частка перестраховикiв у резервi заявлених збиткiв розраховується вiдповiдно до умов договорiв
перестрахування. Величина часток пере страховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв
формується щоденно. Формування резерву збиткiв, що вiдбулися але не заявленi (IBNR) Розрахунок
резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо.
Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi , визначається як сума резервiв збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, здiйснюється одним iз актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у
страхуваннi. Товариство використовує модифiкацiю ланцюгового методу (Chain Ladder) Цей метод
застосовується за наявностi даних не менш нiж за 12 перiодiв 9кварталiв) сплати (розвитку) збиткiв. По
договорах вхiдного перестрахування резерв збиткiв, що вiдбулися. Але не були заявленими за таким
самим принципом. У випадку вiдсутностi iнформацiї для обчислення резерву ланцюговим методом
розрахунок проводиться на основi даних про середнiй рiвень збитковостi виду страхування на
страховому ринку та згiдно умов договору вхiдного перестрахування. Резерв збиткiв, що настали, але
не були заявленими формується та вiдображається в системi бухгалтерського облiку один раз у
квартал станом на останню дату звiтного кварталу. Якщо резерв збиткiв збiльшується проти
попередньої дати, то рiзниця (прирiст) вiдноситься до витрат страховика. У разi зменшення цього
резерву рiзниця вiдноситься на збiльшення доходiв страховика. Перестрахування Компанiя укладає
договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою обмеження потенцiйного чистого
збитку шляхом часткової передачi ризику перестраховикам. Договори перестрахування не звiльняють
компанiю вiд її прямих зобов'язань перед страхувадьниками. Премiї, вiдступленi перестраховикам,
отриманих вiд перестраховикiв, представленi у прибутку або збитку та у звiтi про фiнансовий стан на
валовiй основi. Активи перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за
вiдступленими зобов'язаннями зi страхування. Суми, що будуть вiдшкодованi
перестраховиками,оцiюються у спосiб, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, пов'язаного з
полiсом, що був перестрахований. Премiї за договорми вхiдного перестрахування визнаються як
доход та облiковуються так, наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням
класифiкацiї продуктiв з перестрахування. Витрати на персонал Формування забезпечень Товариства

по виплатам персоналу (резерв вiдпусток) та iї розкриття у фiнансовiй звiтностi компанiї здiйснюється
у вiдповiдностi до МСБО № 19 "Виплати працiвникам" Витрати на виплати персоналу вiдображаються
у звiтностi до принципу вiдповiдностi, тобто вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться. До
виплат працiвникам Товариства вiдносяться: Поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час;
Поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час; Виплати при звiльненнi працiвникiв; Iншi
виплати працiвникам. Поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час включають: заробiтну
плату по окладам та тарифам, iншi нарахування по оплатi працi, премiї та iншi заохочуванi виплати.
Нарахована сума виплат працiвникам за роботу, виконану в поточному перiодi, визнається поточним
зобов'язанням. Поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час включають щорiчнi вiдпустки
та виплати за iнший оплачуваний невiдпрацьований час. Виплати за невiдпрацьований час, якi
належать до накопичення, визнаються забов'язанням через створення забезпечення у звiтному
перiодi. Сума забезпечення визначається щомiсячно, як добуток фактично нарахованої заробiтної
плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до
загального планового фонду оплати працi. Вiдповiдно до п.59 МСБО 37 "Забеспечення, умовнi
забов'язання та умовнi активи" - забезпечення слiд переглядати на кiнець звiтного перiоду та
коригування для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Залишок резерву оплати вiдпусток в
Товариствi переглядається на кiнець року. Вiдповiдно до п 11.10 Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документi та
рахункiв, затвердженої наказом мiнiстерства України вiд 11.08.1994 № 69, залишок резерву вiдпусток,
включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховується виходячи з кiлькостi днiв
невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтка. Для проведення
iнвентаризацiї вказаного забезпечення Товариство використовує iнформацiю iз облiкової системи
кадрового облiку, порiвнює данi iз сформованим забезпеченням на кiнець року та коригує його
шляхом донарахування або сторнування. Величина сформованого резерву визначається витратами
перiоду i зменшується по мiрi використання працiвниками вiдпусток. Фiнансовi iнстументи Непохiднi
фiнансовi активи Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в iнструменти капiталу та борговi
цiннi папери, торгову та iншу дебiторську заборгованнiсть,грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя
здiйснює початкове визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi на дату їх видачi/виникнення.
Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи, вiднесенi в категорiю ативiв за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) здiйснюється на дату
операцiї, в результатi якої компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента
Припинення визнання фiнансових активiв компанiї вiдбувається в тому випадку, якщо закiнчується
строк дiї права компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв
або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження контролю або практично всiх
ризикiв та вигод, пов'язаних з правом володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки участi у
переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у компанiї, визнаються як окремий
актив або зобов'язання. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання взаємозараховуються, i вiдповiдна
чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли компанiя має юридично
забезпечене право на їх взаємозарахування та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi,
або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов'язання. Компанiя подiляє непохiднi фiнансовi
активи на такi категорiї: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку, фiнансовi активи, утримуванi до погашення, кредити та дебiторська
заборгованiсть i фiнансовi активи, наявнi для продажу. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Фiнансовий актив класифiкується у категорiю
фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
якщо вiн утримується для торгових операцiй, або якщо вiн визначений таким пiсля початкового
визнання. Фiнансовi активи визначаються як фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо управлiння такими iнвестицiями та
прийняття рiшень про покупку та продаж здiйснюється компанiєю на основi їх справедливої вартостi
згiдно з документально вiдображеною полiтикою управлiння ризиками та iнвестицiйною стратегiєю.
При початковому визнаннi затрати, вiднесенi на здiйснення операцiй, визнаються у складi прибутку
або збитку в тому перiодi, коли вони були понесенi. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюються за справедливою вартiстю, а її змiни
визнаються у складi прибутку або збитку. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення Якщо
компанiя має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення борговi цiннi папери, що мають
вiдповiднi котирування на активному ринку, такi фiнансовi активи класифiкуються як активи, що
утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за
справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до
здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, що утримуються до погашення,
оцiнюються за справедливою вартiстю Кредити та дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська
заборгованiсть являють собою категорiю фiнансових активiв, якi не мають котирувань на активному
ринку, з фiксованими платежами або платежами, що визначаються. Такi активи спочатку визнаються
за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до
здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв
вiд зменшення корисностi. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи активiв:
дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування та перестрахування, грошовi кошти та їх
еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки
коштiв у касi, депозити на вимогу та високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком погашення до
трьох мiсяцiв з дати придбання iз несуттєвим ризиком змiн справедливої вартостi. Фiнансовi активи,
наявнi для продажу Фiнансовi активи, наявнi для продажу, представленi непохiдними фiнансовими
активами, якi були визначенi у вказану категорiю, або якi не були класифiкованi в жодну з вище
перелiчених категорiй. Такi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується
на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Непохiднi фiнансовi
зобов'язання Компанiя здiйснює початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв та
субординованих зобов'язань на дату їх виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових
зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначенi як зобов'язання за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) здiйснюється на дату укладення операцiї, в
результатi якої компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань вiдбувається тодi, коли зазначенi у договорi
зобов'язання компанiї здiйсненi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. Компанiя класифiкує
непохiднi фiнансовi забов'язання в категорiї банкiвських кредитiв, отриманих iнших короткострокових
позик та кредиторської заборгованостi вiд операцiй страхування та перестрахування. Такi фiнансовi
забов'язання при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на
суму затрат, що безпосередньо вiдноситься до здiйснення операцiї. Акцiонерний капiтал Простi акцiї
Простi акцiї класифiкуються у категорiю власного капiталу. Додатковi затрати, що безпосередньо

вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного капiталу за
вирахуванням будь-яких податкових ефектiв. Привiлейованi акцiї Привiлейованi акцiї класифiкуються
як власний капiтал, якщо вони не пiдлягають обов'язковому викупу або можуть бути викупленi тiльки
на вибiр Компанiї, а дивiденди по них виплачуються тiльки на розсуд Компанiї. Дивiденди по таких
акцiях визнаються як виплати акцiонерам i вiдображаються у складi власного капiталу пiсля їх
затвердження акцiонерами Компанiї. Привiлейованi акцiї класифiкуються як зобов'язання, якщо вони
пiдлягають обов'язковому викупу на визначену дату, або на вибiр акцiонерiв, або якщо виплата
дивiдендiв по них є обов'язковою (не дискрецiйною). Дивiденди по таких акцiях визнаються як
витрати на виплату процентiв у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були
нарахованi. Основнi засоби Визнання та оцiнка Примiщення вiдображаються у звiтностi за
справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Земля вiдображається у звiтностi за справедливою вартiстю за вирахуванням
збиткiв вiд зменшення корисностi. Iншi одиницi основних засобiв вiдображаються за вартiстю
придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв та витрати на
оплату працi основних працiвникiв, iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться на приведення активу
в робочий стан, придатний для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення
об'єктiв, на вiдновлення територiї, на якiй розмiщенi активи, та капiталiзованi витрати по вiдповiдних
активах. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою функцiональностi вiдповiдного
обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо одиницi основних засобiв
складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони
облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних
засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з ЇЇ балансовою вартiстю та
визнаються за чистою вартiстю за рядками "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку чи
збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов'язанi з продажем суми, включенi до резерву
переоцiнки, переносяться до накопиченого нерозподiленого прибутку. Переоцiнка Примiщення та
земля оцiнюються за справедливою вартiстю на основi оцiнок, що перiодично проводяться
незалежними оцiнювачами. Збiльшення балансової вартостi примiщень та землi в результатi
переоцiнки вiдображається безпосередньо у складi резерву переоцiнки в iншому сукупному прибутку,
за винятком випадкiв, коли воно сторнує зменшення балансової вартостi тих самих примiщень та
землi, вiдображене у складi прибутку або збитку. У таких випадках воно вiдображається у складi
прибутку або збитку. Зменшення балансової вартостi землi та примiщень вiдображається у складi
прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли воно сторнує збiльшення балансової вартостi тих
самих землi та примiщень в результатi попередньої дооцiнки, вiдображене безпосередньо в iншому
сукупному прибутку. У таких випадках воно вiдображається в iншому сукупному прибутку. Подальшi
витрати Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй
вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе компанiї майбутнi
економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання
балансової вартостi замiненої частини. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв
визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, в якому вони були понесенi. Амортизацiя
Амортизацiя нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до
експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв - з дати завершення створення

активу та його готовностi до використання. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо
строк корисного використання якого-небудь компонента вiдрiзняється вiд строкiв корисного
використання решти компонентiв активу, амортизацiя такого компонента нараховується окремо.
Амортизацiя визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строкiв
корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв з використанням таких ставок:
Примiщення 2% на рiк Комп'ютери таобладнання 20% на рiк Приладдя та iнвентар 14% на рiк
Транспортнi засоби 14% на рiк Зменшення корисностi Непохiднi фiнансовi активи Фiнансовий актив,
який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об'єктивних ознак зменшення корисностi.
Кориснiсть фiнансового активу вважається такою, що зменшилася, якщо iснують об'єктивнi ознаки
того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, пов'язана iз збитком, i що ця подiя
негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути достовiрно
оцiненi. Кредити i дебiторська заборгованiсть i iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення
Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв, дебiторської заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, утримуваних до погашення, як у розрiзi окремих активiв, так i в
сукупностi. Усi статтi кредитiв, дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв,
утримуваних до погашення, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення
корисностi iндивiдуально. Усi статтi кредитiв, дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних
паперiв, утримуваних до погашення, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено
iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет
зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити i дебiторська заборгованiсть i
iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення, що не є суттєвими, оцiнюються на предмет
зменшення корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв, дебiторської заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, утримуваних до погашення, на групи з аналогiчними характеристиками
ризику. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть являє собою об'єкт нерухомостi, що
утримується або з метою отримання доходу вiд передачi в оренду, або для збiльшення капiталу, або
для обох зазначених цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за вартiстю придбання, за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi,
якщо це необхiдно. Орендованi активи Оренда, за умовами якої компанiя приймає практично всi
ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При
початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох
вартостей: за справедливою вартiстю або за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Пiсля початкового визнання актив облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до
цього активу. Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi про
фiнансовий стан компанiї . Платежi з операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за
прямолiнiйними методом протягом перiоду дiї договорiв оренди. Заохочення, отриманi за
договорами оренди, визнаються як невiд'ємна частина загальних витрат за орендою протягом
перiоду дiї договорiв оренди. Резерви Резерви визнаються, коли компанiя має поточне юридичне або
конструктивне зобов'язання в результатi подiй, що сталися у минулому, коли iснує ймовiрнiсть того,
що погашення даного зобов'язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi
вигоди, i коли iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Iншi активи Iншi активи
вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Iншi

зобов'язання Iншi зобов'язання вiдображаються за вартiстю придбання. Податок на прибуток Витрати
з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток
визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, визнаних
безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається в iншому сукупному прибутку або
власному капiталi. Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очiкуваний податок до
сплати, розрахований на основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок
оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, i будь-яких коригувань податку, що пiдлягає
сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове
зобов'язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв. 3.Основнi засоби Рух основних засобiв
у 2014 роцi представлений таким чином: Земля та Комп'ютери Приладдя Транспортнi Iнше Усього
примiщення та та засоби обладнання iнвентар (у тисячах гривень) Вартiсть, переоцiнена сума 1 сiчня
2014р 145180 7957 4508 4746 3324 165715 Надходження 88 293 - - 39 420 Вибуття - 142 77 272 68 559
Переоцiнка 2337 - - - - 2337 31 грудня 2014р 147605 8108 4431 4474 3295 167913 Амортизацiя 1 сiчня
2014р 32473 6587 4119 2969 1828 47976 Нарахована амортизацiя 2645 563 193 461 35 3897 Вибуття 140 65 272 34 511 Переоцiнка -171 - - - - -171 31грудня 2014р 34947 7010 4247 3158 1829 51191 Чиста
балансова вартiсть на 31 грудня 2014р 112658 1098 184 1588 1495 116722 Рух основних засобiв у 2013
роцi представлений таким чином: Земля та Комп'ютери Приладдя Транспортнi Iнше Усього
примiщення та та засоби обладнання iнвентар (у тисячах гривень) Вартiсть, переоцiнена сума 1 сiчня
2013р 144089 8261 4523 6276 3356 166505 Надходження 201 263 34 0 130 628 Передачi - 0 (0) - - Вибуття 623 567 49 1530 162 2931 Переоцiнка 1513 - - - - 1513 31грудня 2013р 145180 7957 4508 4746
3324 165715 Амортизацiя 1 сiчня 2013р 29762 6531 3869 3856 1820 45838 Нарахована амортизацiя
2626 622 296 582 89 4215 Вибуття 230 566 46 1469 81 2392 Переоцiнка 315 - - - - 315 31грудня 2013р
32473 6587 4119 2969 1828 47976 Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013р 112707 1370 389 1777
1496 117739 Переоцiнка здiйснювалася на основi результатiв оцiнки вартостi, проведеної незалежним
професiйним оцiнювачем. Для оцiнки справедливої вартостi був використаний метод порiвняльного
аналiзу продажiв. Метод порiвняльного аналiзу продажiв передбачає встановлення справедливої
вартостi шляхом порiвняння продажiв подiбних або взаємозамiнних об'єктiв майна та вiдповiдних
ринкових даних. Загалом вартiсть оцiнюваних примiщень порiвнюється з цiною продажу подiбних
примiщень на ринку. 4.Показники дiяльностi ПрАТ "УСК АСКА" з видiв добровiльного страхування.2013р Види страхування Страхови премiї Премiї переданi Страховi виплати Страховi виплати отриманi
перестрахування тис.грн. компенсованi . тис.грн. тис.грн. перестраховиками тис.грн. Страхування вiд
нещасних випадкiв 11746,4 37,7 1028,0 - медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
88730,5 33,7 61777,4 11,8 страхування здоров'я на випадок хвороби 10875,9 0 1766,6 - страхування
залiзничного транспорту 3297,3 1254,7 901,5 856,4 страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного) 68434,0 6535,6 32901,5 42,1 страхування повiтряного транспорту 103,9 66,0 0 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 1087,2
873,3 808,6 802,1 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 14478,1 9565,0 22,3 - страхування
вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 51436,9 29175,3 8232,0 6591,9 страхування майна
(iншого, нiж передбачено графами 7 - 12) 209259,6 189677,8 19170,8 19494,4 страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 2012,0 0
671,4 50,6 страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включающих
вiдповiдальнiсть перевiзника) 1,9 0 0 - страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 178,5 152,6 0 - страхування вiдповiдальностi перед третiми

особами (iншої, нiж передбачена графами 14 - 16) 15110,0 4667,0 64,6 - страхування кредитiв (у тому
числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 13738,0 6949,1 0 - страхування
фiнансових ризикiв 1228,9 0 7,0 - страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 0 0 589,9
- страхування медичних витрат 3 0 0 - страхування судових витрат 3788,6 0 0 ВСЬОГО 495510,8
248987,8 127941,6 27849,3 Показники дiяльностi ПрАТ "УАСК АСКА" з видiв обов'язкового
страхування.-2013р. Види страхування Страховi Премiї переданi Страховi Страховi виплати премiї
перестрахування виплати компенсованi отриманi тис.грн. тис.грн. перестраховиками тис.грн. тис.грн.
Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом
iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв 36,8 - - - 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) 1184,1 - - - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1012,6 - 61,2 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 29819,8 19426,5 878,3 900,0 Страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) 46795,9 9460,6 30767,7 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за додатковими договорами)
33259,0 5902,6 7365,6 1180,3 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за
ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 5851,6 2799,5 67,7 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 аварiй екологiчного та
санiтарно- епiдемiологiчного характеру 677,0 - - - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних
вантажiв 810,9 - - - Страхування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiяти
шкоду третiм особам - - - - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її
майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 110,5 - - - Всього 119558,2 37589,2
39140,5 2080,3 Показники дiяльностi ПрАТ "УСК АСКА" з видiв добровiльного страхування.-2014р Види
страхування Страховi Премiї переданi Страховi Страховi виплати премiї перестрахування виплати
компенсованi отриманi тис.грн. тис.грн. перестраховиками тис.грн. тис.грн. Страхування вiд нещасних
випадкiв 6891,2 599,1 1053,5 - медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 31965,5 52,2
30240,7 42,0 страхування здоров'я на випадок хвороби 8822,9 - 3665,4 - страхування залiзничного
транспорту 13510,3 9832,8 - - страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 37961,8 6007,9
23837,4 62,0 страхування повiтрянного транспорту - - - - страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 28,9 14,6 - - страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу) 3450,1 1012,2 - - страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 48400,3
30773,4 75687,5 64990,3 страхування майна (iншого, нiж передбачено графами 7 - 12) 221605,2
174560,7 49028,6 26236,8 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 1409,7 5,2 520,1 - страхування вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту (включающих вiдповiдальнiсть перевiзника) 1,8 - - - страхування
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) - - - страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена графами 14 - 16)
45547,4 38471,9 659,5 276,5 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за

непогашення кредиту) 3282,9 2206,8 - - страхування фiнансових ризикiв 9513,8 2488,3 - - страхування
виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй - - - - страхування медичних витрат 3576,9 - 792 ВСЬОГО 435968,7 266025,1 185484,7 91607,6 Показники дiяльностi ПрАТ "УАСК АСКА" з видiв
обов'язкового страхування.-2014р Види страхування Страховi Премiї переданi Страховi Страховi
виплати премiї перестрахування виплати компенсованi отриманi тис.грн. тис.грн. перестраховиками
тис.грн. тис.грн. Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок
iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв 33,4 - - 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) 590,6 - - - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
804,4 - 215,8 - Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 12607,7 10567,5 167,8 - Страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) 28327,1 14069,1 21900,5
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за додатковими
договорами) 18610,3 5358,1 13225,4 3334,4 Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 7226 4181,6 - 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 аварiй екологiчного та
санiтарно- епiдемiологiчного характеру 225,7 - - - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних
вантажiв 926,4 0,1 - - Страхування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiяти
шкоду третiм особам - - 102,2 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її
майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 62,8 - - - Страхування предметiв
iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 0,7 - - - Всього
69415,1 34176,4 35611,7 3334,4 5. Цiннi папери, наявнi для продажу Цiннi папери, наявнi для продажу,
на 31 грудня представленi таким чином: . 2014 2013 (у тис.грн) Акцiї iнших компанiй 80953 82711
Корпративнi облiгацiї 3405 3405 ______ _______ Усього 84358 86116 Акцiї дочiрноьї компанiї 14888
11629 _________ __________ Усього 99246 97745 _________ __________ Оцiненi за вартiстю
придбання 18293 11629 Оцiненi за справедливою вартiстю 80953 86116 _________ __________ Усього
99246 97745 6.Дебiторська заборгованнiсть та виплаченi аванси за операцiями страхування та
перестрахування Дебiторська заборгованнiсть та виплаченi аванси за операцiями страхування та
перестрахування на 31 грудня представлена таким чином: . 2014 2013 ( у тисячах гривень) Дебiторська
заборгованiсть за операцiями страхування 124858,0 131132,0 Передоплата перестраховику 263,8
1484,1 Iнша дебiторська заборгованiсть 37351,5 26683,2 ________ _________ Усього 152473,3 159299,3
_________ __________ 7.Iншi активи Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином: . 2014 2013 (
у тисячах гривень) Передоплата за матерiали та послуги 3811,2 2585,2 Активи, отриманi за регресними
позовами 3378,8 3486,5 Матерiали, витратнi матерiали та iншi активи 644,0 834,0 Ссуди працiвникам
102,7 111,0 _______ _______ 7936,7 7016,7 _______ _______ 8.Акцiонерний капiтал Акцiонерний
капiтал на 31 грудня представлений таким чином: 2014 2013 Кiлькiсть Номiнальна Кiлькiсть
Номiнальна акцiй вартiсть акцiй вартiсть ( у тисячах гривень) Простi акцiї 18,695,665 186,957 18395665
183,957 Привiлейованi акцiї 62,823 628 62823 628 ___________ _________ _________ __________

18,758,488 187,585 18458488 184,585 ___________ __________ __________ ________ 9.Банкiвськi
кредити У цiй примiтцi подається iнформацiя про умови кредитiв, передбаченi договорами. Бiльш
детальна iнформацiя про процентний та валютний ризик, який iснує у Компанiї, розкрита у прмiтцi 22
2014 2013 ( у тисячах гривень) Достроковi кредити 528,0 359,0 Короткостроковi кредити 15350,0
14350,0 ______ ______ Усьго 15878,0 14709,0 ________ _______ Банкiвськi кредити забезпеченi: земельними дiлянками та будiвлями балансовою вартiстю 25511,4 тисяча гривень на 31 грудня
2014р.(2013 роцi -:29509,2 тисяч гривень); -депозитами на суму 9000,0 тисяча гривень на 31 грудня
2014р. (2013 роцi -:9000,0 тисяч гривень). 10. Кредиторська заборгованнiсть та отриманi аванси за
операцiями страхування i перестрахування Кредиторська заборгованiсть та отриманi аванси за
операцiями страхування i перестрахування на 31 грудня представлена таким чином: 2014 2013 ( у
тисячах гривень) Передплаченi страховi премiї 4000,0 11021,0 Кредиторська заборгованнiсть за
операцiями перестрахування 107169,3 89398,1 ______ _______ Усього 111169,3 100419,1 ______
_______ Iншi зобов'язання на 31.12. 11749,7 31102,9 11. Нарахування зобов'язань по виплатам
працiвникам Виплати працiвникам- це всi форми компенсацiї, якi працедавець надає працiвникам в
обмiн на їх послуги компанiї. Сьогоднiшня вартiсть зобов'язань по визнаних виплатах-це сьогднiшня
вартiсть очiкуваних майбутнiх платежiв, необхiдних для погашення заборгованостi, яка виникає в
результатi надання послуг працiвником в поточному i попередньому перiодах. Заборгованiсть
представлена: (тис.гривен) 2014 2013 За виплатами працiвникам 937 1194 За розрахунками з
пенсiйним фондом, фондами соцiального страхування 394 580 Забезпечення вiдпусток 500 500 Усього
1831 2274 Винагорода основних керiвникiв До складу основного управлiнського персоналу входять 7
керiвникiв вищої ланки ( у 2013 роцi- 7 керiвникiв вищої ланки). Винагорода основних керiвникiв
складається iз заробiтної плати. Премiї не нараховувались. 12.Витрати з податку на прибуток
Застосовна ставка оподаткування прибутку становить 3% валової суми страхових премiй за
укладеними договорами страхування, що визначається згiдно з податковим законодавством,
застосовним у 2014 роцi. Ставка податку на прибуток вiд дiяльностi, не пов'язаної iз страхуванням
становила 18%. Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня,
представленi таким чином: 2014 2013 ( у тисячах гривень) Поточний податок 9896,7 12981,8
Вiдстрочений податок:виникнення i 2560,1 (3593,3) сторно тимчасових рiзниць __________
__________ 12456,8 16575,1 __________ __________ 13.Звiт про сукупний дохiд (прибуток) МСБО 1
вимагає подавати звiт про сукупний дохiд (прибуток), однiєю з складових частин якого є звiт про
фiнансовi результати. Звiт про сукупний дохiд ( прибуток) включає такi елементи: Прибуток за рiк
згiдно звiту про фiнансовi результати Iнший сукупний прибуток: -Елементи, якi не будуть
рекласифiкованi на статтi прибутку/збитку: Переоцiнка основних засобiв; Переоцiнка фiнансових
активiв, наявних для продажу; Податок на прибуток, що припадає на елементи, якi не можуть бути
рекласифiкованими на прибуток/збиток. -Елементи, якi можуть в подальшому бути
рекласифiкованими на статтi прибутку/збитку: Курсовi рiзницi вiд переведення закордонних операцiй
; Переоцiнка фiнансових активiв, наявних для продажу; Хеджування грошового потоку; Податок на
прибуток, що припадає на елементи, якi можуть бути рекласифiкованими на прибуток/збиток. Iнший
сукупний прибуток пiсля оподаткування Загальний сукупний прибуток Звiт про сукупний дохiд
(прибуток) представлений: 2014 2013 Збиток за рiк згiдно Звiта про фiнансовi результати 3570 21654
Iнший сукупний прибуток: 2503 1124 Загальний сукупний прибуток (1067) (20530) 14.Умовнi та
потенцiйнi зобов'язання Уряд України постiйно запроваджує низку змiн у податковому законодавствi.
У результатi таких змiн, внаслiдок комерцiйного тиску чи юридичних вимог Компанiя може мати

необхiднiсть понести видатки для продовження конкретної дiяльностi в майбутньому. Iнформацiя,
надана у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2014 року, вiдповiдає вимогам релевантностi. Але
не вiдображає можливi ризики у зв'язку з негативними змiнами в полiтичному та економiчному
середовищах України. На дiяльнiсть компанiї впливають фактори широкого соцiального спектра.
Зокрема значну питому вагу впливу мають полiтичнi, економiчнi, соцiальнi та фактори науковотехнiчного розвитку країни в цiлом. На фiнансовий стан компанiї впливає нестабiльнiсть законодавчої
бази, та iншi економiко-соцiальнi i полiтичнi фактори. 15.Подiї пiсля дати балансу Планується:
збiльшити обсяги страхування за рахунок залучення нових страхувальникiв; зменьшити страховi
виплати за рахунок покращення андеррайтингу договорiв страхування. Генеральний директор
А.О.Шукатко Головний бухгалтер Л.А.Гуляєва

