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

Бондар О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30860173
4. Місцезнаходження
Київська, Печерський, 03110, м.Київ, I.Клименка, 23
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 249-20-20, 249-20-21
6. Електронна поштова адреса
office@mega-polis.biz

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

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.megapolis.biz
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

29.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

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

X

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

Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп
"2)" п. 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що емiтент
цiльових облiгацiй не випускав.
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мега-Полiс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 301997
3. Дата проведення державної реєстрації
15.05.2000
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12500000
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)
27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Дiамантбанк"
2) МФО банку
320854
3) поточний рахунок
2650830015
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Дiамантбанк"
5) МФО банку
320854

6) поточний рахунок
2650830015
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

АГ №
569163

АГ №
569164

АГ №
569165

АГ №
569166

АГ №
569167

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

Опис

добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя безстрокова

Опис

добровiльне медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я)

5

Лiцензiя безстрокова

Опис

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

4

Лiцензiя безстрокова

Опис

добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

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

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

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

АГ №
569168

Лiцензiя безстрокова

Опис

АГ №
569169

добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

АГ №
569170

АГ №
569171

АГ №
569172

АГ №
569173

Опис

Державна
комiсiя з
20.12.2010 регулювання Необмежена
ринкiв
фiнансових
Лiцензiя безстрокова

Опис

добровiльне страхування фiнансових ризикiв

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

Опис

обов'язкове 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)

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

Опис

добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, iнше)

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

Опис

обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
20.12.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може

АГ №
569174

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
Необмежена
20.12.2010
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя безстрокова

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондар Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 030485 21.02.2002 Деснянським УМВС України в Чернiговськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ Страхова компанiя "Партнер", Голова правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2007 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки генерального директора визначенi в Статутi Товариства та Трудовому
договорi iз генеральним директором. Окрему винагороду отримує згiдно штатного розкладу. В
натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом
останнiх шести рокiв займалає посаду генерального директора Товариства. В iнших суб’єктах
господарювання обов’язки керiвника, заступника керiвника, Ревiзора чи головного бухгалтера та
обов’язки iнших посадових осiб згiдно iз законодавством та Статутом Товариства не виконує, до
складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї не входить.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сазонова Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 374616 04.04.2000 Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТДВ "ВiДi-Страхування", головний бухглатер
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.12.2013 до переобрання
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження на пiдставi посадової iнструкцiї, затвердженої
наказом генерального директора емiтента. Головний бухгалтер отримує винагороду згiдно з
штатним розкладом емiтента. В натуральнiй формi винагороду не отримує. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
керiвної роботи 10 рокiв. В iнших суб’єктах господарювання обов’язки керiвника, заступника
керiвника, Ревiзора чи головного бухгалтера та обов’язки iнших посадових осiб згiдно iз
законодавством та Статутом Товариства не виконує, до складу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї
не входить.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сова Костянтин Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 437511 21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерготехпром", Генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2007 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi в Статутi Товариства. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
16 рокiв. Займає посаду генерального директора ТОВ "Енерготехпром", 01010, м.Київ, вул.
Сiчневого повстання, 28.Змiни в персональному складi Наглядової ради Товариства за звiтний
перiод не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перелома Сергiй Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 039624 23.01.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
На iнших пiдприємствах посад не займає
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2007 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi в Статутi Товариств. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. В iнших суб’єктах
господарювання обов’язки керiвника, заступника керiвника, Ревiзора чи головного бухгалтера та
обов’язки iнших посадових осiб згiдно iз законодавством та Статутом Товариства не виконує,
Ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу не входить. Змiни в персональному складi Наглядової ради
Товариства за звiтний перiод не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
32309445
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.09.2007 до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi в Статутi Товариств. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни в
персональному складi Наглядової ради Товариства за звiтний перiод не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
Дата
(серія, номер, дата видачі,
внесення
орган, який видав)* або
до реєстру
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

5

6

7

8

9

10

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові
посадової особи

1

2

3

Генеральний
директор

Бондар Олександр
Вiкторович

НМ 030485 21.02.2002
Деснянським УМВС України в
Чернiговськiй обл

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Сазонова Наталiя
Володимирiвна

СО 374616 04.04.2000
Ленiнградський РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Сова Костянтин
Володимирович

СН 437511 21.02.1997
Печерський РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

05.09.2007

90491

0.7239

90491

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Перелома Сергiй
Вiталiйович

СН 039624 23.01.1996
Печерський РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

05.09.2007

3120000

24.9600

3120000

0

0

0

3210491

25.6839

3210491

0

0

0

4

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

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Енерготехпром"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*
Перелома Сергiй
Вiталiйович

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

32309445

01010 Україна м. Київ
Печерський м.Київ
Сiчневого повстання,
буд.28

05.09.2007

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

Дата
внесення
до реєстру

СН 039624 23.01.1996 Печерський РУ ГУ МВС
05.09.2007
України в м. Києвi

Кількість Від загальної
кількості
акцій
акцій (у
(штук)
відсотках)
9289509

74.3161

Кількість Від загальної
кількості
акцій
акцій (у
(штук)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

9289509

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

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

3120000

24.9600

3120000

0

0

0

Усього 12409509

99.2761

12409509

0

0

0

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

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

Опис

чергові

позачергові

X
17.04.2013
100.
Порядок денний: 1.Обрання Лiчильної комiсiї. 2.Обрання секретаря чергових загальних зборiв.
3.Затвердження звiту Наглядової ради ПрАТ "СК "Мега-Полiс" по пiдсумках роботи у 2012 роцi.
4.Затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
ПрАТ "СК"Мега-Полiс" у 2012 роцi. 5.Затвердження висновкiв зовнiшнього аудиту по рiчнiй
звiтностi ПрАТ "СК "Мега-Полiс" за 2012 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту ПрАТ "СК "Мега-Полiс"
за 2012 рiк. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ "СК"Мега-Полiс" за 2012
рiк.8.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.ВИРIШИЛИ:1.Обрати та
завтердити такий склад лiчильної комiсiї:- Вебла Iрина Генадiївна;- Бондар Олена
Вiкторiвна.2.Обрати секретарем Зборiв Сову Костянтина Володимировича. 3.Затвердити звiт
Наглядової ради ПрАТ «СК «Мега-Полiс» по пiдсумках роботи у 2012р. 4.Визнати роботу
виконавчого органу ПрАТ «СК «Мега-Полiс» задовiльною та затвердити звiт Генерального директора
про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «СК «Мега-Полiс» у 2012р.5.Затвердити
висновки зовнiшнього аудиту по рiчнiй звiтностi ПрАТ «СК «Мега-Полiс» за 2012 рiк. 6.Затвердити
баланс та iншу рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ «СК «Мега-Полiс» за 2012 рiк. 7.Отриманий за
пiдсумками роботи ПрАТ "СК "Мега-Полiс" за 2012 рiк прибуток у сумi 21 594 181,46 грн.
розподiлити наступним чином:5 % вiд прибутку, а саме - 1 079 709,07 грн. направити до Резервного
фонду, 94% вiд прибутку, а саме - 20 298 530,58 грн., з метою забезпечення платоспроможностi ПрАТ
“СК”Мега-Полiс”, та вiдповiдно до ст.30 Закона України “Про страхування” направити до фонду
вiльних резервiв, 1% вiд прибутку, а саме - 215 941,81 грн. не розподiляти, а залишити на вирiшення
соцiальних потреб Товариства. 8.Попередньо схвалити значнi правочини (вартiсть майна або послуг,
що є предметом значних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року, з дати прийняття такого рiшення, а саме: правочини з отримання позик, кредитiв,
надання в заставу майна Товариства, купiвлi-продажу основних засобiв, купiвлi-продажу цiнних
паперiв, надання послуг iз страхування та перестрахування. Гранична сукупна вартiсть майна або
послуг, що є предметом зазначених вище значних правочинiв не може перевищувати 2-х кратної суми
вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2012 року. Доручити
Наглядовiй радi Товариства визначати особу, яка уповноважується на пiдписання попередньо
схвалених Загальними зборами значних правочинiв, вартiсть майна або послуг яких, що є предметом
цих значних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.05.2009

137/1/09

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1008851107

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

12500000

12500000

1

100.00

Опис

Протягом 2013 року додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих
ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було.

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

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

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

440.0

446.0

0

0

440.0

446.0

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

77.0

81.0

0

0

77.0

81.0

транспортні засоби

206.0

206.0

0

0

206.0

206.0

інші

157.0

159.0

0

0

157.0

159.0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

440.0

446.00

0

0

440.0

446.0

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди

Усього

Опис В компанiї встановлено наступнi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв:
Будiвлi - 20 рокiв
Споруди - 15 рокiв
Машини и обладнення - 5 рокiв
Транспортнi засоби - 5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки
iншi основнi засоби - 4 роки
Станом на 31.12.2013 первiсна вартiсть 446,0 тис грн.
Сума нараховано зносу - 297,00
Обмеження на використання майна не має

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

57564.0

55313.0

Статутний капітал
(тис. грн.)

12500.0

12500.00

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004р) 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 Визначення
вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чисти активи= Необоротнi активи+
оборотнi активи+витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобовязання -Поточнi
зобовязання - забезпечення наступних виплат i платежiв - доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду перевищує розмiр статутного

капiталу i вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №
435-IV дотриманi.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

26315.00

X

X

Усього зобов'язань

X

26315.0

X

X

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

Опис:

поточнi зобов'язання

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ "АФ"БiзнесРiшення"
31749819
04210, м.Київ, вул.
Л.Гавро, 20
2810 30.01.2002
38 АВ 000038
12.01.2012 22.12.2016
2013р.
умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

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

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

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

40

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

д/в

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): д/в

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
Інше (запишіть)

X
д/в

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

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

X
X

Положення про виконавчий орган

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):

н/д

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

Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
для
в
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
в
базі даних
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/в

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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)

д/в

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
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
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мега-Полiс"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

30860173

за КОАТУУ 8038900000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
65.12

25

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м. Київ, вул. Iвана Клименка, буд 23

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

198.0

198.0

198.0

первісна вартість

1001

198.0

198.0

0

накопичена амортизація

1002

0.0

0.0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

183.00

149.00

235.0

первісна вартість

1011

440.0

446.0

438.0

знос

1012

257.00

297.00

204.0

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

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

31726.0

37000.0

22846.0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

32107.0

37347.0

23279.0

Запаси

1100

75.0

58.0

88.0

Виробничі запаси

1101

0

0

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

22398.0

15981.0

23398.0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1802.0

1700.0

1441.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

1451.0

1.0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

1437.0

0

з нарахованих доходів

1140

48.0

19.0

14.0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

225.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2391.0

15338.0

893.0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

4200.0

Гроші та їх еквіваленти

1165

11823.0

11842.0

18447.00

Готівка

1166

244.0

182.0

249.0

Рахунки в банках

1167

11579.0

11660.0

18447.0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

35.0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

2334.0

108.0

2480.0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

2334.0

108.0

2480.0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

40871.0

46532.0

48707.0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

72978.0

83879.0

71986.0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

12500.0

12500.0

12500.0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

3612.0

24990.0

974.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

39201.0

20074.0

20245.0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

55313.0

57564.00

33719.0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

12998.0

15309.0

26053.00

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

1531

0

0

0

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

1532

0

94.00

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

12998.0

15215.0

26053.0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

12998.0

15309.0

26053.0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

199.0

0

678.0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

23.0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

57.00

0

0

за одержаними авансами

1635

65.0

1258.0

82.0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

9.0

0

0

за страховою діяльністю

1650

263.0

217.0

388.0

Поточні забезпечення

1660

0

1601.0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4051.0

7930.0

13545.0

Усього за розділом IІІ

1695

4667.0

11006.0

14694.0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

72978.0

83879.0

71986.0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

н/д

Керівник

Бондар Олександр Вiкторович

Головний бухгалтер

Сазонова Наталя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мега-Полiс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30860173

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

39600.0

51713.0

Чисті зароблені страхові премії

2010

39600.0

51713.0

Премії підписані, валова сума

2011

51979.0

44552.0

Премії, передані у перестрахування

2012

7936.0

5748.0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

2217.0

-13055.0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-2226.0

-146.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -1456.0 )

( -1744.0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 17533.0 )

( 28100.0 )

Валовий:
прибуток

2090

20611.0

21869.0

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-94.0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1536.0

3357.0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -4436.0 )

( -2577.0 )

Витрати на збут

2150

( -3.0 )

( -28.0 )

Інші операційні витрати

2180

( -14915.0 )

( -548.0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

2699.0

22073.0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1137.0

1022.0

Інші доходи

2240

18556.0

86820.0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -18540.0 )

( -86881.0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

3852.0

23034.0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1601.0

1440.0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2251.0

21594.0

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2251.0

21594.0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

346.0

231.0

Витрати на оплату праці

2505

1854.0

1815.0

Відрахування на соціальні заходи

2510

682.0

669.0

Амортизація

2515

40.0

77.0

Інші операційні витрати

2520

1517.0

2106.0

Разом

2550

4439.0

4897.0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

12500000

12500000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

5.5

1.7

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Бондар О.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мега-Полiс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30860173

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

45296.0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

32.0

50.0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

538.0

247.0

Надходження від повернення авансів

3020

19330.0

7002.0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

52353.0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

210.0

5701.0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -6953.0 )

( -7239.0 )

Праці

3105

( -1518.0 )

( -1521.0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -757.0 )

( -648.0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

( 272.0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -1722.0 )

( -1930.0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( -46009.0 )

( -8156.0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( -2932.0 )

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

( -31808.0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-12572.0

-6722.0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

-22120.0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -12584.0 )

( -36461.0 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-12584.0

-14341.0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

988.0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

988.0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-12.0

-6631.0

Залишок коштів на початок року

3405

11823.00

18447.0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

31.00

7.0

Залишок коштів на кінець року

3415

11842.0

11823.00

Примітки

н/д

Керівник

Бондар О.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мега-Полiс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30860173

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Бондар О.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МегаПолiс"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30860173

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

12500.0

0

0

3612.00

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

39201.0

0

0

55313.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12500.0

0

0

3612.00

39201.0

0

0

55313.0

4100

0

0

0

0

2251.0

0

0

2251.00

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

21378.0

-21378.0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

21378.0

-19127.0

0

0

2251.0

Залишок на
кінець року

4300

12500.0

0

0

24990.0

20074.0

0

0

57564.00

Примітки

н/д

Керівник

Бондар О.В.

Головний бухгалтер

Сазонова Н.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Приватне акцiонерне товариство
“Страхова компанiя “Мега-Полiс”
Фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ
31 грудня 2013 року
ЗМIСТ
ФIНАНСОВА IНФОРМАЦIЯ СПЕЦIАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Баланс
Звiт про сукупнi доходи
Звiт про змiни капiталу
Звiт про рух грошових коштiв
Примiтки до фiнансової iнформацiї спецiального призначення
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва
1 Вступ
2 Економiчне середовище, у котрому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть
3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики
4 Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики
5 Первiсне застосування МСФЗ
6 Новi облiковi положення
7 Грошовi кошти та їх еквiваленти
8 Оцiнка аадекватностi страхових зобов’язань
9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
10 Податки на прибуток
11 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
12 Управлiння капiталом
13 Умовнi та iншi зобов`язання
14 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
15 Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
16 Операцiї iз пов’язаними сторонами
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва
Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства
“Страхова компанiя “Мега-Полiс”:
26 лютого 2014 року
____________________
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Генеральний директор _________________
Сазонова Н.М.
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У тисячах українських гривень Прим. 31 грудня

2013 р.
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11841,5
Депозити в банках 9318,6
Дебiторська заборгованiсть, у тому числi дебiторська заборгованiсть по страховiй дiяльностi
18544,6
Частка перестраховикiв у резервi незароблених премiй 108,1
Фiнансовi iнвестицiї 36999,6
Запаси 57,5
Нематерiальнi активи 198,0
Обладнання та iншi основнi засоби 149,2
Вексели одержанi 15980,7

ВСЬОГО АКТИВIВ 83879,2
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Резерв незароблених премiй, загальна сума 15215
Резерв на покриття збиткiв, загальна сума 94,0
Поточне зобов'язання з податку на прибуток 1601,3
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання 1475,3
Iншi зобов’язання 7930
ВСЬОГО ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 26315,6
КАПIТАЛ
Акцiонерний капiтал 12500
Емiсiйний дохiд
Резервний капiтал 24990,4
Нерозподiлений прибуток 20073,2
57563,6
ВСЬОГО КАПIТАЛУ 83879,2
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ I КАПIТАЛУ

У тисячах українських гривень Прим. 2013 рiк
Премiї отриманi, загальна сума 12 51979,2
Змiни в резервi незароблених премiй, загальна сума 12 2217,4
Премiї, переданi у перестрахування 12 7936,4
Змiна частки перестраховика в резервi незароблених премiй 12 (2225,8)

Чистi заробленi страховi премiї 39599,6
Страховi вiдшкодування виплаченi, загальна сума 12 18997,6
Страховi вiдшкодування, отриманi вiд перестраховикiв 12 1465,1
Змiни в резервi на покриття збиткiв, загальна сума 12 94
Змiна частки перестраховика в резервi на покриття збиткiв 12

Результат вiд страхової дiяльностi до вирахування операцiйних витрат на страхову дiяльнiсть
20611
Процентнi доходи 1137,4
Iншi доходи 18556
Операцiйнi витрати 15 14914,7
Iншi операцiйнi доходи 1535,5
Iншi витрати 18540,1
Прибуток до оподаткування 3852,2
Витрати з податку на прибуток 16 1601,3
Прибуток за рiк 2250,9
Всього сукупного прибутку за рiк 2250,9
У тисячах українських гривень Акцiонерний капiтал Резервний капiтал Емiсiйний дохiд
Нерозподiлений прибуток Всього
Залишок на 1 сiчня 2013 р. 12500 3612,2 39200,5 55312,7
Всього сукупний прибуток за рiк 2250,9 2250,9
Дивiденди виплаченi
Збiльшення акцiонерного капiталу
Збiльшення резервного капiталу 21378,2 (21378,2) 0
Залишок на 31 грудня 2013 р. 12500 24990,4 20073,2 57563,6
Продовження тексту приміток
1 Вступ
Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ за 2013 фiнансовий рiк
пiдготовлена для ПрАТ «Страхова компанiя «Мега-Полiс» у рамках процесу переходу Компанiї на
облiк у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мега-Полiс» було створено 15 травня 2000
року. Компанiя має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових

послуг України на здiйснення страхування:
№ Серiя, № та дата видачi Вид страхування Термiн дiї лiцензiї
Добровiльна форма страхування:
1
АГ № 569171 20.12.2010р. добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)] З 23.11.2006 безстроковий
2 АГ № 569163 20.12.2010р. добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) З
23.11.2006 безстроковий
3 АГ № 569173 20.12.2010р. добровiльне страхування фiнансових ризикiв З 23.11.2006
безстроковий
4 АГ № 569165 20.12.2010р. добровiльного страхування майна [крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу (вантажобагажу)] З 23.11.2006 безстроковий
5 АГ № 569164 20.12.2010р. добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ З 23.11.2006 безстроковий
6 АГ № 569167 20.12.2010р. добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) З
23.11.2006 безстроковий
7 АГ № 569169 20.12.2010р. добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв З 23.11.2006
безстроковий
8 АГ № 569166 20.12.2010р. добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
З 05.06.2008 безстроковий
Обов’язкове страхування
1 АГ № 569174 20.12.2010р. обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на
яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру З
07.08.2007 безстроковий
2 АГ № 569172 20.12.2010р. обов’язкове 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) З 07.08.2007
безстроковий
3 АГ № 569170 20.12.2010р. обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi З 07.08.2007 безстроковий
4 АГ № 569168 20.12.2010р. обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних
вантажiв З 24.07.2008 безстроковий
Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї – надання страхових послуг на територiї
України. Послуги Компанiї включають страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ, здоров’я на випадок хвороби, майна, наземного транспорту (крiм залiзничного), вантажiв та
багажу, вiд нещасних випадкiв, вiдповiдальностi перед третiми особами, вiд нещасних випадкiв на
транспортi, особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежної охорони, страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду на об’єктах пiдвищеної небезпеки.
Юридична адреса: вул. Iвана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна.
Фактична адреса Компанiї: вул. Iвана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна.
Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову iнформацiю спецiального призначення подано в
українських гривнях, якщо не вказано iнше.
2 Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого,
наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i

контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки
буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування
адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна
дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. Нещодавня глобальна фiнансова криза вiдчутно вплинула на
економiку України. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України
значно погiршилася iз середини 2008 року. У 2010-2011 роках в українськiй економiцi
спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання. Це вiдновлення супроводжувалося
поступовим зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi
по вiдношенню до основних iноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється.
2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс
набув чинностi 1 сiчня 2011 року, а роздiл, що стосується податку на прибуток пiдприємств, набув
чинностi з 1 квiтня 2011 року. Однiєю з основних змiн, передбачених Податковим кодексом, є
iстотне зниження ставки оподаткування: 23% на перiод з 1 квiтня 2011 року по 1 сiчня 2012 року,
21% на 2012 рiк, 19% на 2013 рiк i 16%, починаючи з 2014 року. Крiм того, Податковий кодекс
ввiв новi пiдходи до визначення доходiв i витрат, новi правила податкової амортизацiї для
основних засобiв i нематерiальних активiв та новi пiдходи до визначення курсових рiзниць, якi
зараз стали ближче до правил фiнансового облiку.
З 1 сiчня 2013 року докорiнно змiнюється пiдхiд до декларування та сплати Страховими
компанiями своїх податкових зобов'язань. Так, з 1 сiчня 2013 року до Податкового кодексу внесенi
змiни згiдно iз Законом України N 5083-VI (Закон N 5083-VI), зокрема, в частинi змiн пункту 57.1
статтi 57 Податкового кодексу щодо строкiв сплати податкових зобов'язань. Це в свою чергу
призведе до змiни методики адмiнiстрування податку на прибуток.
Передбачено, що Страховi компанiї, у яких доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта
оподаткування, за останнiй рiчний звiтний податковий перiод не перевищують 10 мiльйонiв
гривень) щомiсяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку i в строки, якi
встановленi для мiсячного податкового перiоду, у розмiрi не менше 1/12 нарахованої до сплати
суми податку за попереднiй звiтний (податковий) рiк без подання податкової декларацiї.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй
фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ пiдготовлена
виключно для використання керiвництвом Компанiї в процесi переходу на облiк у вiдповiдностi з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в 2013 фiнансовому роцi.
Фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ заснована на всiй наявнiй у керiвництва
iнформацiї по очiкуваних стандартах i тлумаченнях, а також по поточних фактах i обставинах, в
подальшому ситуацiя може змiнитися. Так, Рада з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
може видати новi або внести змiни в iснуючi стандарти або тлумачення.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї
спецiального призначення, наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно
застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї
фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними,

незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що
котуються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим
ринковим ризиком Компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
котируваним на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно доступними на
фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi ринковi операцiї,
що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про
ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування
грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними
сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням,
емiсiєю або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б
понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й
комiсiйнi, сплаченi агентам (включаючи спiвробiтникiв, якi виступають в якостi торгових агентiв),
консультантам, брокерам i дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим
бiржам, а також податки i збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на
проведення операцiї не включають премiї або дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на
фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або витрати на зберiгання.
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будьяке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки
включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та
будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи
як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю
при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, а включаються до
балансової вартостi вiдповiдних статей балансу.
Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних витрат
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки (ефективної
ставки вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка
точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не включаючи
майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних
випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для дисконтування грошових потокiв по
iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за винятком премiї чи
дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного
iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi вiд ринкового
значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну обiгу
iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та
отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою
вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли
є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi
поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується
тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя.
Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлi-

продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується
придбати або продати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв
визнаються тодi, коли суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною договору щодо придбання
фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли
Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо
передачi, i при цьому (I) також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом
або (II) не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла
контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд
знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом
однiєї або бiльше подiй («подiї збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового
активу i впливають на величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що
пов'язанi з фiнансовим активом або iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з
достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення
для фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є актив
iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн включається до групи фiнансових активiв iз подiбними
характеристиками кредитного ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй
основi. Основним чинником, який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет
знецiнення, є його прострочений статус.
Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак
збитку вiд знецiнення:
• прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
• позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю
фiнансова iнформацiя позичальника;
• ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
• платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника.
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для
груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до
контрактних умов у вiдношеннi оцiнюваних активiв.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами,
та на основi досвiду керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в
результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi.
Данi минулих рокiв коригуються з урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення
впливу поточних умов, якi не впливали на попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих
умов, якi не iснують в даний час.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що
використовувалася до змiни його умов.
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Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для
зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою,
вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення щодо стягнення
предмету застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави, незалежно вiд того,
наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути
об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення
кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом
коригування створеного резерву через прибуток або збиток.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення
пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної
суми збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти та
кошти на рахунках у банках .
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за
принципом нарахування. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного
права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та
вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не
будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту
балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування.
Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення щодо
знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж
методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються
за амортизованою вартiстю.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально
окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум
грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на
знецiнення по кожному боржнику.
Обладнання та iншi основнi засоби. Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо
необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв
капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання та
iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює
вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або
вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу
зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi
прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах,
сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi
використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж
сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
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Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним
методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Машини та обладнання 5

Транспортнi засоби 10
Iншi основнi засоби 5-12
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя б отримала в даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни
експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного
перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають лiцензiї компанiї. Нематерiальнi
активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з
необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак
невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi активу.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами
накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Операцiйна оренда. Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди визнаються в якостi
витрат прямолiнiйним методом протягом строку оренди, за винятком випадкiв, коли iнший
систематичний пiдхiд забезпечує бiльш адекватне вiдображення графiка отримання вигод
користувачем.
За операцiйної оренди оренднi платежi (за винятком витрат на придбання послуг, таких, як
страхування i технiчне обслуговування) визнаються в якостi витрат з розподiлом на прямолiнiйнiй
основi, якщо тiльки iнший систематичний пiдхiд не забезпечує бiльш адекватне вiдображення
графiка отримання вигод користувачем, навiть якщо платежi здiйснюються не на цiй основi.
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються
у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх
перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй,
оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi
податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються вiдносно
тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є
об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не впливає нi на фiнансовий,
нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками
оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду
i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли
буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на
кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв,
визначаються керiвництвом як податковi позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться
вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженi податковими органами, на пiдставi
тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу
на кiнець звiтного перiоду, i будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних
питань. Зобов'язання зi штрафiв, вiдсоткiв i податкiв, окрiм податку на прибуток, визнаються на
пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на кiнець

звiтного перiоду.
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi
зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне
юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує
ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають
економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням
податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю
випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових
iнструментiв за принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей
метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї,
якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної
ставки вiдсотка, витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання,
одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу,
або видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi,
узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї.
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля
чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним
iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як
спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути
наданi.
3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження)
Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу iстотного
страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового ризику. У
цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi
страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на
10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий
ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах:
настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї.
Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не
передбачають передачу значного страхового ризику.
Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр,
поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть
якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi контракти
можуть бути рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому випадку, якщо
рiвень страхового ризику значно пiдвищується.
Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент
початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом.
Резерв незароблених премiй - це частина премiй за договорами страхування, якi вiдповiдають
страховим ризикам, що не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених премiй
здiйснюється за кожним видом страхування окремо, i загальна величина резерву незароблених
премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом
страхування за методом «1/4».

Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи
включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були
перерахованi пред'явникам вимог або постачальникам послуг.
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - це оцiнка обсягу зобов’язань страхової компанiї для
здiйснення виплат страхових сум за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi
виникли у зв’язку iз страховими випадками, що вiдбулися у звiтному або попереднiх перiодах, та
про факт настання яких страхову компанiю повiдомлено. Величина цього резерву визначається
страховою компанiєю за кожною неврегульованою претензiєю.
Тест адекватностi зобов`язань. СК на кiнець звiтного перiоду перевiряє, чи є адекватними визнанi
страховi зобов'язання.
Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань слiд розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової
вартостi страхового зобов'язання (або зменшення зобов'язань балансової вартостi пов'язаних
вiдкладених витрат на придбання або пов'язаних нематерiальних активiв), на основi аналiзу
майбутнiх грошових потокiв.
При цiй перевiрцi враховуються поточнi розрахунковi оцiнки всiх потокiв грошових коштiв,
передбачених договорами страхування, i супутнiх потокiв грошових коштiв, таких як витрати з
розгляду претензiї.
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування.
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд
виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими
вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та
вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори
перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до
категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань
перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд
перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу
перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв,
враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi
аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату
комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення страхової
дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових
полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який
будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються
окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в момент
видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в можливостi їх
вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок.
3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження)
Опис деяких страхових продуктiв. Дiяльнiсть Компанiї представлена наступними основними
видами страхових продуктiв:
• Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Вогневе страхування —
найпоширенiший вид майнового страхування. Воно захищає пiдприємство вiд втрат унаслiдок
пошкодження або знищення майна через непередбачуванi випадки (пожежа, вибух та iн.), що
призводять до його спалаху.
• Страхування здоров’я на випадок хвороби . Цей вид страхування передбачає грошову

компенсацiю вiд страхової компанiї у випадку захворювання.
Позитивними рисами страхування здоров’я є те, що воно дозволяє iстотно знизити фiнансовi
витрати органiзацiї на видiлення матерiальної допомоги для лiкування спiвробiтникiв. Також,
впровадження страхування здоров‘я якiсно полiпшує систему соцiальної захищеностi колективу.
Для застрахованого такий вид страхування дасть реальну можливiсть одержати грошову
компенсацiю вiд страхової компанiї у випадку захворювання, що компенсує витрати на лiкування
або незароблений дохiд.
Договори страхування здоров’я на випадок хвороби укладаються з дiєздатними фiзичними
особами на свою користь або на користь третiх осiб.
Застрахованою особою може бути будь-яка фiзична особа вiком вiд 1 до 70 рокiв за винятком:
? осiб, визнаних в установленому порядку недiєздатними;
? iнвалiдiв I та непрацюючих iнвалiдiв II групи;
? осiб, хворих на злоякiснi новоутворення (онкологiчнi захворювання), у т.ч. онкогематологiчнii
захворювання.
• Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або нанесення шкоди
майну, що сталися в результатi подiй, визначених договором. Об’єктами страхування можуть
бути:
? Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кiмната в будинку/квартирi, земельна
дiлянка, котрi належить страхувальнику на правах власностi, у тому числi придбанi у кредит, є
предметом iпотеки, а також переданi страхувальником в iпотеку для забезпечення виконання
зобов’язання iншої особи-боржника або ж отриманi страхувальником за договором оренди або
знаходяться у тимчасовому користуваннi чи розпорядженнi на iнших законних пiдставах; зовнiшє
i внутрiшнє оздоблення; iнженернi комунiкацiї i обладнання.
? Рухоме майно, таке як: меблi, електронна та побутова технiка, особистi речi, iнше майно, що
належить страхувальнику на правах власностi, членам його сiм’ї i особам, якi мешкають разом iз
страхувальником та ведуть спiльне господарство, в том числi придбане у кредит або розстрочку i є
предметом застави, або рухоме майно, що використовується або яким страхувальник
розпоряджається на законних пiдставах.
? Iнше майно, таке як: готiвка, ювелiрнi вироби, дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння без
оправи i в оправi, твори мистецтва, документи, антикварiат, колекцiї, об’єкти незавершеного
будiвництва, в деяких випадках – транспортнi засоби i iнше за узгодженням сторiн (страховика i
страхувальника) на визначених умовах iз урахуванням вiдповiдних особливостей.
• Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Вид страхування, за яким предметом
договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням,
користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числi причепом до
нього, та всiма видами транспортних засобiв спецiального призначення. Питання пiдвищення
надiйностi, мiцностi, захищеностi тощо постiйно спонукають конструкторiв та iнженерiв до
створення дедалi надiйнiших транспортних засобiв, адже природнi сили, стихiйнi лиха, дорожньотранспортнi пригоди та протиправнi дiї завдають чималої шкоди власникам транспортних засобiв,
тому страхування засобiв наземного транспорту користується найбiльшим попитом порiвняно зi
страхуванням iнших видiв транспорту.3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики
(продовження)
• Страхування вантажiв та багажу . Здiйснення вантажоперевезень часто пов’язане з високим
ризиком i можливими матерiальними втратами. Нерiдко вантажi зникають, псуються чи їх
розкрадають. Крiм того, вантаж може пошкодитись в результатi аварiї або стихiйного лиха.
Страхування вантажiв допоможе власнику вантажу чи перевiзнику не тiльки позбутися
хвилювання за вантаж, але бути впевненим, що в будь-якому випадку вiн не втратить хоча б його
вартостi. Предмет договору страхування – майновi iнтереси, що не суперечать законодавству
України i пов’язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням вантажем, який перевозяться
будь-яким видом транспорту (авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, морським або кiлькома
видами транспорту) по територiї України та за її межами. Вантаж можна застрахувати на таких
умовах:
- «з вiдповiдальнiстю за всi ризики»;

- «з вiдповiдальнiстю за часткову аварiю»;
- «без вiдповiдальностi за збитки, окрiм випадкiв катастрофи».
• Страхування вiд нещасних випадкiв. Договори iндивiдуального страхування передбачають
страховий захист клiєнтiв Компанiї вiд ризику смертi, iнвалiдностi та травматичних тiлесних
ушкоджень у результатi нещасних випадкiв. Як правило, термiн дiї цих страхових полiсiв
становить вiд 2 мiсяцiв до двох рокiв вiдповiдальностi перед третiми особами .
• Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. За програмою добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi страхується життя та здоров’я водiя та пасажирiв транспортного
засобу. Страховим випадком є тимчасова або постiйна втрата працездатностi застрахованою
особою (водiй або пасажир транспортного засобу), в результатi ДТП. Страхування водiїв та
пасажирiв здiйснюється за системою посадкових мiсць або за паушальною системою. Обрана
система страхування встановлює порядок визначення страхових сум по Договору страхування.
• Особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежної охорони. Страхування працiвникiв
вiдомчої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), далi - страхування,
здiйснюється з метою захисту їхнього життя та здоров'я пiд час виконання своїх обов'язкiв за
рахунок коштiв, передбачених у кошторисах на їх утримання, пiдприємств, установ та органiзацiй,
де вони створенi, а працiвникiв мiсцевої пожежної охорони - за рахунок юридичних осiб, якi
утримують пiдроздiли цiєї охорони, або за рахунок мiсцевого бюджету.
• Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду на об’єктах
пiдвищеної небезпеки Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв
господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на
яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру проводять з
метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної життю, здоров’ю та майну третiх осiб, у
тому числi довкiллю (природним ресурсам, територiям та об’єктам природно-заповiдного фонду),
внаслiдок пожеж та/або аварiй на об’єктах пiдвищеної небезпеки.
Суб’єктами обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за
шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, є
страхувальники, страховики i третi особи, яким внаслiдок пожеж та/або аварiй на об’єктах
пiдвищеної небезпеки заподiяна пряма шкода.
Об’єктом обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за
шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру, є майновi iнтереси
страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язанi з вiдшкодуванням страхувальником
заподiяної ним прямої шкоди третiм особам внаслiдок пожежi та/або аварiї на об’єктi пiдвищеної
небезпеки.
Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу
лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право
взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або
одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного пенсiйного
фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i
негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками
Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової
практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним
планом iз встановленими внесками.
4 Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому
роцi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються
обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок,

керiвництво також використовує певнi судження. Судження, якi найбiльше впливають на суми,
визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Резерв на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв. У вiдповiдностi з дiючими
законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову дiяльнiсть, а також МСФЗ,
Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та резерви витрат на врегулювання
збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по загальному страхуванню i у зв'язку з
припиненням дiяльностi з перестрахування з її колишнiми третiми сторонами. Цi резерви являють
собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату вiдшкодувань по страхових подiях, якi настали до
закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще залишаються невиплаченими за станом на кiнець
звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за напрямками дiяльностi, видам i сумам страхового
покриття, а також по рокам настання страхових подiй. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до
двох категорiй: резерви неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених.
Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат
для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки Компанiї
заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. Як правило, при створеннi цих
резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на
остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням iнфляцiї), а також iншi фактори, якi
можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є суб'єктивними, а iншi залежать вiд
майбутнiх подiй. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi
виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового
покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на
суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Компанiї. Протягом перiоду
мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати вiдшкодування
можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв.
Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми,
якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв та витрат на коригування збиткiв, можуть iстотно
вiдрiзнятися вiд сум першоначально створених резервiв.
Як правило, при створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування
Компанiєю не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття збиткiв
по страхових подiях, якi вже настали, але про яких ще не було заявлено. Цi резерви створюються
для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати вiдшкодувань на покриття
цих ще не заявлених збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не заявленi, Компанiя використовує iсторичну
iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, видами i сумами страхового покриття
для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених. При оцiнцi резервiв збиткiв
понесених, але ще не заявлених Компанiя також використовує данi про тенденцiї заявлених
збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшеннi ризику, а також враховує iншi фактори. Компанiя
переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень
про виникнення збиткiв. При створеннi резервiв Компанiї важливим аспектом є час, необхiдний
для отримання повiдомлення про настання страхової подiї та виплати вiдповiдного
вiдшкодування. Повiдомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по вiдшкодуванню
збиткiв, наприклад, тих, якi виникають в результатi майна, зазвичай надходять вiдразу пiсля
настання страхової подiї. Вiдповiднi вiдшкодування, як правило, виплачуються протягом кiлькох
мiсяцiв з моменту повiдомлення про настання страхового випадку. У Компанiї вiдсутнi значнi
довгостроковi напрямки дiяльностi.
Аналiз чуттєвостi резерву на покриття збиткiв надано у Примiтцi 12.
5 Первiсне застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2013 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ була пiдготовлена у вiдповiдностi
до принципiв, викладених в Примiтцi
6 Новi облiковi положення
Були опублiкованi наступнi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Компанiєю в рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2012 року або в бiльш пiзнiх

перiодах. Компанiя не використала дострокове застосування цих стандартiв i тлумачень.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9, випущений в
листопадi 2009 року, замiнює роздiли МСБО (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки
фiнансових активiв. Додатковi змiни були внесенi в МСФЗ 9 у жовтнi 2010 року у вiдношеннi
класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань i в груднi 2011 року у вiдношеннi (i) змiни дати
набрання чинностi, що встановлена як рiчнi перiоди, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї
дати, (ii) додавання вимоги про розкриття iнформацiї про перехiд на цей стандарт. Основнi
вiдмiнностi стандарту наступнi:
• Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi згодом за
справедливою вартiстю та оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки
повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi
управлiння фiнансовими iнструментами компанiї та вiд характеристик договiрних потокiв
грошових коштiв по iнструменту.
• Iнструмент згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у тому випадку, коли вiн є
борговим iнструментом, а також (i) бiзнес-модель компанiї орiєнтована на утримання даного
активу для цiлей отримання контрактних грошових потокiв, та одночасно (ii) контрактнi грошовi
потоки за цим активу являють собою лише виплати основної суми i вiдсоткiв (тобто фiнансовий
iнструмент має тiльки "базовi характеристики кредиту"). Всi iншi борговi iнструменти повиннi
оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
• Всi пайовi iнструменти повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю. Пайовi
iнструменти, утримуванi для торгiвлi, оцiнюватимуться за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток. Для решти пайових iнвестицiй пiд час первiсного визнання може бути прийняте
остаточне рiшення про вiдображення нереалiзованого та реалiзованої прибутку або збитку вiд
переоцiнки за справедливою вартiстю у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв
або збиткiв. Доходи i витрати вiд переоцiнки не переносяться на рахунки прибуткiв або збиткiв.
Це рiшення може прийматися iндивiдуально для кожного фiнансового iнструменту. Дивiденди
мають вiдображатися у складi прибуткiв або збиткiв, оскiльки вони являють собою прибутковiсть
iнвестицiй.
• Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 i у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань
були перенесенi до МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї
розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до
категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, у складi
iншого сукупного доходу.
Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов'язковим з 1 сiчня 2015 року, дострокове застосування
дозволяється. В даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Змiни до МСФЗ (IAS) 32 (випущено в
груднi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля
цiєї дати). Дана змiна вводить керiвництво по застосуванню МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення
суперечностей, виявлених при застосуваннi деяких критерiїв взаємозалiку. На думку керiвництва
Компанiї, зазначенi змiни не матимуть впливу на її фiнансову звiтнiсть.
Якщо вище не зазначено iнше, очiкується, що данi новi стандарти i iнтерпретацiї iстотно не
вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
7 Грошовi кошти та їх еквiваленти
У тисячах українських гривень 31 грудня 2013 р. 1 сiчня 2013 р.
Грошовi кошти у касi 243,6 181,8
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 11579,2 11659,7
8 Оцiнка адекватностi страхових зобов’язань
Методика розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацiй Нацкомфiнпослуг
вiд 03.01.2013 “Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг, доводить до вiдома особливостi складання звiтних даних страховикiв у зв’язку
з переходом на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi”.
Загальнi положення
Страховi резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутнiх виплат.
Законом України «Про страхування» передбаченi наступнi страховi резерви за видами
страхування, iншими нiж страхування життя:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
резерв катастроф;
резерв коливань збитковостi.
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi разом
називають резервами збиткiв
резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi
виникли, але не заявленi забезпечують майбутнi виплати за вже укладеними договорами.
резерв катастроф та резерв коливань збитковостi забезпечують виплати майбутнiми договорами
або за укладеними, якщо розвиток збиткiв вiдрiзняється вiд прогнозованого.
З метою оцiнки зобов’язань за вже укладеними на звiтну дату договорами розглядають лише
резерви збиткiв та резерв незароблених премiй.
Резерв незароблених премiй включає частки страхових платежiв, що вiдповiдають страховим
ризикам, якi не минули на звiтну дату. Резерв незароблених премiй - це прийнятi зобов’язання з
оплати майбутнiх збiткiв за страховими випадками, що трапляться пiсля звiтної дати, включаючи
майбутнi витрати страховика на врегулювання цих збиткiв.
Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв - оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення
виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв,
включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi
з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi
виникли в зв'язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, - оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення
страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi
страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не
було заявлено на звiтну дату.
Актуарнi припущення
Вважаємо, що збитковiсть страхового портфеля не змiнює своїх статистичних характеристик
протягом перiоду спостереження.
При оцiнцi грошових потокiв нехтуємо iнфляцiйною та iнвестицiйною складовими.
Поняття та позначення, що використовуються далi
Звiтна дата – дата, на яку проводиться аналiз страхових зобов’язань.
Перiод спостережень – N рокiв, що передують звiтнiй датi.
(РНП N) – резерв незароблених премiй на кiнець перiоду спостережень;
(РНП 0) – резерв незароблених премiй на початок перiоду спостережень;
(РЗ N) - сума резервiв збиткiв на кiнець перiоду спостережень;
(РЗ 0) ) – сума резервiв збиткiв на початок перiоду спостережень;
(Пр N) – сума премiй, отримених за перiод спостережень;
(Впл N) – сума виплат, сплачених за перiод спостережень, збiльшена на витрати з врегулюванням
страхових випадкiв;
(ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за перiод спостережень (без урахування витрат на
врегулювання);
(Вр N) - витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв протягом перiоду спостережень;
(Збт) – середня збитковiсть страхового портфеля протягом перiод спостережень;
(Впл 0) - сума виплат, сплачених в перiод спостережень, за договорами, укладеними до перiоду
спостережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхових випадкiв).
Розглянемо наступнi потоки грошових коштiв за страховими контрактами, укладеними до звiтної

дати.
(Потiк 1)- майбутнi виплати за укладеними договорами. Виплати, що вiдбудуться пiсля звiтної
дати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень.
Цей потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання
збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами.
(Потiк 2) – майбутнi виплати за страховими випадками, що сталися протягом перiоду
спостережень. Розглядаються лише виплати за договорами , укладеними протягом перiоду
спостережень. Цей потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на
врегулювання збиткiв i не включає майбутнi аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами.
(Потiк 3) – майбутнi виплати за страховими випадками, що трапляться пiсля звiтної дати.
Розглядаються лише виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. Цей
потiк включає в себе суми майбутнiх вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i
не включає майбутнi аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами.
(Потiк 1) є сумою (Потоку 2) та (Потоку 3). Цi потоки розглядаються як випадковi величини.
Математичнi сподiвання цих величин будемо вiдповiдно позначати:
(П1) - математичне сподiвання (Потоку 1);
(П2) - математичне сподiвання (Потоку 2);
(П3) - математичне сподiвання (Потоку 3);
(П2) будемо розглядати як оцiнку суми резервiв збиткiв.
(П3) будемо розглядати як оцiнку резерву незароблених премiй.
Крiм того, розглянемо допомiжнi випадковi величини:
(Виплати 1) - усi виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень.
Розглядаються виплати майбутнi та минулi. Ця випадкова величина включає в себе суми
вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за
укладеними договорами.
(Виплати 2) – виплати за страховими випадками, що сталися протягом перiоду спостережень.
Розглядаються майбутнi та минулi виплати за договорами, укладеними протягом перiоду
спостережень. Ця випадкова величина включає в себе суми вiдшкодувань, витрати страховика на
врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати за укладеними договорами.
(Виплати 3) – виплати, що сплаченi протягом перiоду спостережень. Розглядаються минулi
виплати за договорами, укладеними протягом перiоду спостережень. Ця величина включає в себе
суми вiдшкодувань, витрати страховика на врегулювання збиткiв i не включає аквiзицiйнi витрати
за укладеними договорами. Це фiксована величина.
Вiдповiдно:
(В1) - математичне сподiвання (Виплат 1);
(В2) - математичне сподiвання (Виплат 2);
(В3) – скорочення для (Виплат 3).
Вхiднi данi
Вхiднiми даними для даної методики є рiчна фiнансова звiтнiсть страховiка за N+1 рiк, а саме:
Пояснювальна записка до звiтних даних страховика, роздiли 3,4;
Звiт про доходи та витрати страховика.
На пiдставi фiнансової звiтностi страховика знходимо наступнi величини:
(РНП N) – резерв незароблених премiй на кiнець перiоду спостережень;
(РНП 0) – резерв незароблених премiй на початок перiоду спостережень;
(РЗ N) - сума резервiв збиткiв на кiнець перiоду спостережень;
(РЗ 0) – сума резервiв збиткiв на початок перiоду спостережень;
(Пр N) – сума премiй, отримених за перiод спостережень;
(ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за перiод спостережень (без урахування витрат на
врегулювання);
(Вр N) - витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв протягом перiоду спостережень.
Цi величини є основою для подальших обчислень.
Оцiнка страхових зобов’язань
Сума виплат, сплачених за перiод спостережень, (Впл N) обчислимо в такий спосiб:

(Впл N) = (ЧВпл N)+(Вр N)
Якщо (Вр N)/ (Впл N)
(Впл N) = 1,03 (ЧВпл N).
Середня збитковiсть може бути знайдена однiм iз способiв:
(Збт) = (Впл N+1)/( Пр N+1) - виплати подiленi на премiї за N+1 перiод; або
(Збт) =[(Впл N)+(РЗ N)- (РЗ 0)]/[( Пр N) - (РНП N) + (РНП 0)]
Якщо (Збт)
(Збт) = 0,05.
Виплати, сплаченi в перiод спостережень, за договорами, укладеними до перiоду спостережень (з
врахуванням витрат на врегулювання страхових випадкiв) дорiвнюють:
(Впл 0) = (РЗ 0) + (РНП 0) (Збт).
Величини (В1) та (В3) оцiнимо так:
(В1) = (Пр N)(Збт),
(В3) = (Впл N) - (Впл 0)
Для (В2) можливi два варiанти:
(В2)= (Пр N)(Збт) - (РЗ N) (Збт), або
(В2)= (Впл N) + (РЗ N) - (Впл 0).
З наведених визначень потокiв видно, що:
(Потiк 1)= (Виплати 1) – (Виплати 3);
(Потiк 2)= (Виплати 2) – (Виплати 3);
(Потiк 3)= (Виплати 1) – (Виплати 2).
Звiдки маємо:
(П1)= (В1) – (В3);
(П2)= (В2) – (В3);
(П3)= (В1) – (В2).
Висновки
Страховi зобов’язання за укладеними до звiтної дати договорами становлять (П1).
Страховi зобов’язання з оплати майбутнiх збiткiв за страховими випадками, що трапляться пiсля
звiтної дати становлять (П3). Ця величина є мiнiмально оцiнкою резерву незарблених премiй.
Страховi зобов’язання з оплати збiткiв за страховими випадками, що трапились до звiтної дати
становлять (П2). Ця величина є мiнiмально оцiнкою суми резервiв збиткiв.
Оцiнки страхових зобов’язань (П1), (П2), (П3) не мiстять вiдстрочених аквiзицiйних витрат.
Розрахунковi значення допомiжних величин, що використовуються в методицi при розрахунках,
зведенi у таблицi:
Величина Скорочене позначення Значення
Збитковiсть
(Збт) 0,05
Загальнi виплати у 2010 та наступних роках за договорами попереднiх рокiв (Впл 0) 1900,51
Загальнi виплати за договорами, що укладенi в перiод 2010-2013 (В1) 18458,53
Загальнi виплати за випадками 2010-2013 рокiв в межах договорiв 2010-2013 рокiв (В2) 17697,78
Загальнi виплати, сплаченi у 2010-2013 роках в межах договорiв 2010-2013 рокiв (В3) 16558,03
Загальна сума майбутнiх виплат за договорами 2010-2013 рокiв (П1) 1900,51
Сума резервiв збиткiв на кiнець 2013 року
(П2) 94
Резерв незароблених премiй на кiнець 2013 року (П3) 1806,51
Таким чином маємо:
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2013 становiть
1806,51 тис.грн.
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2013 – 94,0 тис.грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 15215 тис. грн.
та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi
страхових зобов’язань.
Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 94 тис. грн. та дорiвнює

розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових
зобов’язань.
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують
розмiр резервiв сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов’язань,
рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно
законодавства, а саме:
резерв незароблених премiй – 15215 тис.грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 94 тис.грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 0 тис.грн.
9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
У тисячах українських гривень Прим.
2012 рiк
Витрати на персонал 1853,7
Оренда 424,6
Консультацiйнi та iншi послуги 64,9
Зв'язок 56,5
Iншi адмiнiстративнi витрати 14,6
Iнши витрати 2021,6
Всього адмiнiстративних та операцiйних витрат 4435,9

10 Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
У тисячах українських гривень
2012 рiк
Податок на прибуток 1601,3
11 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик
включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий
ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не вважає цi ризики iстотними, отже, не
встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це
грошовi кошти та депозити в банках.
12 Уравлiння фiнансовими i страховими ризиками (продовження)
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi
фiнансових i страхових активiв у балансi.
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних
коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок
коливань валютних курсiв. Компанiя проводить операцiї в гривнях, отже, вона не пiддавалася
впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2012 року,
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа

може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки
в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для
управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi
Компанiї є несуттєвим. Iнформацiя про процентнi активи i зобов'язання Компанiї представлена у
Примiтцi 8. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв
зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2012 року та 1
сiчня 2012 року змiни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток i / або
капiтал Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо
коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв,
пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання
поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року всi фiнансовi
зобов'язання Компанiї погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного
перiоду. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами
дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Компанiї
не перевищує одного року.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни
договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в тому, що
фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в
результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними.
Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в
рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Аналiз залежностi резерву на
покриття збиткiв вiд використаних припущень поданий у Примiтцi 16.
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в
цiлому.
Компанiя контролює страховий ризик шляхом:
• стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти
максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi
контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка
потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i
виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
• укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати дiяльнiсть
з перестрахування, використовуючи договори факультативного перестрахування. Крiм того,
полiтика Компанiї передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих
страхових продуктах.
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi. Вiдповiдна iнформацiя представлена в Примiтцi 12.
13 Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання вимог
до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу,
управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець
кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати
шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу -

це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя
дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2012 роцi.
14 Умовнi та iншi зобов`язання
Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик
перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю
контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи мають
право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв
пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод.
Зобов'язання з операцiйної оренди. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя орендує примiщення. У
випадку, коли Компанiя виступає орендарем, майбутнi мiнiмальнi виплати з операцiйної оренди,
яка не пiдлягає скасуванню.
15 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою
вартiстю, за станом на 31 грудня 2013 року та дорiвнює їх балансовiй вартостi.
16 Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї
фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для
подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Категорiя «фiнансовi
активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат» має двi
пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi
активи, утримуванi для торгiвлi.
17 Операцiї iз пов’язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або
якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень, отже, наша компанiя пов’язаних сторiн
не має.

