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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 25017527

07300  Київська область Вишгородський р-н м.Вишгород вул. Шолуденка, буд. 19

Приватне акцiонерне товариство

Голова Правлiння Кулжинський Геннадiй Леонiдович

29.04.2013МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (044) 254-29-50 (044) 254-29-17

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.amaltea.com.ua 29.04.2013
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

29.04.2013
Дата

за 2012 рік

2.2. Річна інформація опублікована у №81 Бюлетень цiннi папери України 29.04.2013
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента jurist@amaltea.com.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод
емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
в) банки, що обслуговують емітента; X
г) основні види діяльності; X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. 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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв  емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй
формi.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний
перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття" та "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" вiдсутнi в звiтi, оскiльки Товариство не є
емiтентом iпотечних облiгацiй.
"Iнформацiя про випуски iпотечних активiв" та "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не
включенi, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не
заповненi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

3.1.4. Область, район Київська область Вишгородський р-н

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 07300
3.1.6. Населений пункт м.Вишгород
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Шолуденка, буд. 19



3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №236019
3.2.2. Дата державної реєстрації 23.12.1997

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)     82000000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)     82000000.00



3.3.2. МФО банку 300852

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-Банк"

3.3.5. МФО банку д/н

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

д/н
3.3.3. Поточний рахунок 26500302031411

3.3.6. Поточний рахунок д/н



3.4. Основні види діяльності

65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Добровільне страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)

АГ №569789 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування фінансових ризиків АГ №569788 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

АГ №569787 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування від нещасних випадків АГ №569786 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

АГ №569785 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування майна крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)

АГ №569784 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за непогашення  кредиту)

АГ №569783 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АГ №569782 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування цивільної відповідальності
власників  наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

АГ №569781 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування відповідальності перед третіми
особами крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності  власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного

АВ №585000 14.09.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстроковий



1 4 532
транспорту (включаючи відповідальність
Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування залізничного транспорту АД №039861 07.08.2012 Національна комісія з регулювання ринків фінансових

послуг України
безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування

АД №039860 07.08.2012 Національна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України

безстроковий

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

КМ 445779 07.03.2007 Красноокнянським РВ ГУМВС України в Одеській
області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Кулжинський Геннадій Леонідович
6.1.1. Посада Голова Правління

6.1.5. Освіта Повна вища
6.1.4. Рік народження 1975

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник Голови Правління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

6.1.8. Опис           Голова Правління  - Кулжинський Геннадій Леонідович
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:
1) має право організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань
Правління Товариства;
2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх
реалізацію; затверджує плани роботи Правління;
4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком
посадових осіб органів управління Товариства);
5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства;
7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та
посадові оклади працівників Товариства;
8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення
відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначує керівників філій
та представництв Товариства;
9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
10) визначає організаційну структуру Товариства;
11) видає довіреності від імені Товариства та ін..
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 53,0 тис. грн..
Зміни  в персональному складі:  Зміна Голови Правління Товариства відбулася 24.02.2012р. на підставі протоколу
засідання Наглядової ради Товариства від 23.02.2012р. До цього моменту Головою Правління, протоколом
засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № 17 від 10.12.2010р., була призначена Бакушина Ірина
Валеріївна.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 4 роки,
попереднє місце роботи та посада - директор з маркетингу "Першого національного виноробного холдингу"
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства управляючий партнер ТОВ "САЙДО".
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента на володіє.



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

ВК 279776 03.05.2006 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Вотченікова Олена Олександрівна
6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.5. Освіта Повна вища
6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"

6.1.8. Опис           Заступник Голови Правління  - Вотченікова Олена Олександрівна
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його
відсутності, крім цього, відповідно до посадової інструкції:
1. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих
підрозділів Товариства.
2. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці.
3. Контролює досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бюджетом  кожного підрозділу
Товариства.
4. Аналізує та порівнює фактичні і планові показники підпорядкованих підрозділів та ініціює розробку чітких
дій з поліпшення результату. 
5. Вчасно надає звітність Голові Правління Товариства, з порівнянням фактичних та запланованих результатів.
6. Надає Голові Правління пропозиції щодо преміювання, виплати винагород, надбавок і доплат працівникам
підпорядкованих підрозділів відповідно до результатів діяльності Товариства.
7. Організовує  діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
8. Заслуховує звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймає відповідні рішення
9. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичним особами, органами
державної влади, місцевого самоврядування та ін.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 51,0 тис.грн..
Зміни  в персональному складі: Зміна заступника Голови Правління Товариства відбулася 24.02.2012р. на
підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 23.02.2012р. До цього моменту заступником Голови
Правління, протоколом засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № 17 від 10.12.2010р., був призначений
Кулжинський Г.Л.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 2
роки,попереднє місце роботи - заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства посади на інших підприємствах не обіймає.
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володає



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

ВК 232000 18.02.2006 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мостова Ліна Вікторівна
6.1.1. Посада Заступник Голови Правління з правових питань

6.1.5. Освіта Повна вища
6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Начальник юридичного управління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

6.1.8. Опис           Заступник Голови Правління  з правових  питань - Мостова Ліна Вікторівна
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до посадової інструкції, Заступник Голови правління з правових питань:
10. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших
актів правового характеру, які готуються Товариством.
11. Контролює всі акти та розрахунки з визначення збитків та розміру страхового відшкодування по оплатам
страхових сум.
12. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих
підрозділів Товариства.
13. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці.
14. Представляє в установленому порядку інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, в апеляційній та
касаційній інстанціях, господарських судах.
15. Здійснює контроль за виконанням рішень судів.
16. Надає правову допомогу співробітникам Товариства, партнерам та клієнтам, які звертаються за роз'ясненням
норм чинного законодавства.
17. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичним особами, органами
державної влади, місцевого самоврядування та ін.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 59,6 тис. грн..
Зміни  в персональному складі: зміна Заступника Голови Правління з правових питань відбулася 24.02.2012р. на
підставі протоколу засідання Наглядової Ради Товариства від 23.02.2012р. До цього моменту в штатному розкладі
Товариства даної посади не було.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 5  років,
попередня посада - начальник юридичного управління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: працює за сумісництвом начальником юридичного управління в ПрАТ
"АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє



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

МЕ 712354 09.03.2006 Голосіївським РУГУ МВС  України в м.Києві

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сокольська Наталя Володимирівна
6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Повна вища
6.1.4. Рік народження 1967

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний бухгалтер ПрАТ "Європейський Страховий Союз"

6.1.8. Опис           Головний бухгалтер Товариства - Сокольська Наталя Володимирівна.
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи:
Відповідно до посадової інструкції, Головний бухгалтер:
1.  Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Товариств і контроль за раціональним, ощадливим
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
2. Встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників, надає методичну допомогу працівникам
підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу;
3. За погодженням з Головою Правління Товариства забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;
4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства;
5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
6. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання
бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним;
7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;
8. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших
відокремлених підрозділах та ін.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 29,7 тис. грн.
Зміни в персональному складі: Змін Головного Бухгалтера в звітному періоді не відбувалося. Наявність
непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 8 років,
попереднє місце роботи і посада - Головний бухгалтер ПрАТ "Європейський Страховий Союз".
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства:_працює за основним місцем роботи головним бухгалтером ПрАТ
"АКТИВ-СТРАХУВАННЯ", м.Київ, вул. Різницька, 3
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - акціями емітента не володіє.



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

МЕ 911916 08.11.2008 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Пушкіна Лариса Олександрівна
6.1.1. Посада Ревізор Товариства

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 1963

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Група "Розвиток"
Головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Ревізор Товариства - Пушкіна Лариса Олександрівна
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства
Ревізор перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності діючим нормативним
документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до
встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та
позичкових коштів.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у
натуральній формі,  не виплачувалася.
Зміни  в персональному складі: Зміна Ревізора Товариства в звітному періоді не відбувалася.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 17 років,
попередні посади -  ТОВ "Група" Розвиток" Головний бухгалтер.
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: директор ТОВ "Монтодор Інвест" -м Київ вул.Басейна, 7-Б, головний
бухгалтер БФ "Славутич", м.Київ вул..Глибочицька,71.
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє.



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

ВА 353776 25.10.1996 Ворошиловським РВ УМВС України у місті Донецьку

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Вотченіков Максим Віталійович
6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта Повна вища
6.1.4. Рік народження 1978

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"

6.1.8. Опис           Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович.
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради: 
1) керує роботою Наглядової ради; 
2) скликає засідання Наглядової ради;
3) головує на засіданнях Наглядової ради;
4) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 116,6 тис.грн.
Зміни  в персональному складі : зміна Голови Наглядової ради Товариства в звітному  періоді не відбувалася. 
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини: непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 11 років,
попереднє місце роботи і посада - Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ".
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: посади на інших підприємствах не займає.
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - володіє акціями у кількості 1 025,00  штук на
суму 4 100 000,00 грн.

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

д/н 2909388006 18.03.2010 виданий відділом УФМС Росії по Калуській
області в Жотвневому окрузі м.Калуги

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Казантаєв Дмитро Олександрович
6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища
6.1.4. Рік народження 1977

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Атлантікс Менеджмент Груп"
Директор

6.1.8. Опис           Член Наглядової Ради - Казантаєв Дмитро Олександрович:
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" член Наглядової ради
виконує обов'язки, покладені на Наглядову раду Товариства.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у
натуральній формі,  не виплачувалася.
Зміни  в персональному складі : зміна Члена наглядової Ради Товариства в звітному періоді не відбувалася.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини: непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.



Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи складає 6 років
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: Директор ТОВ "Еквіталь", м.Київ, вул.Басейна, буд. 19, оф. 11А
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова Правління Кулжинський Геннадій

Леонідович
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0КМ 445779 07.03.2007

Красноокнянським РВ
ГУМВС України в
Одеській області

Заступник Голови Правління Вотченікова Олена
Олександрівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВК 279776 03.05.2006
Ленінським РВ УМВС
України у місті
Донецьку

Заступник Голови Правління
з правових питань

Мостова Ліна Вікторівна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВК 232000 18.02.2006
Дружківським МВ
УМВС України в
Донецькій області

Головний бухгалтер Сокольська Наталя
Володимирівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 712354 09.03.2006
Голосіївським РУГУ
МВС  України в
м.Києві

Ревізор Товариства Пушкіна Лариса
Олександрівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 911916 08.11.2008
Голосіївським РУ
ГУМВД України в    м.
Києві

Голова Наглядової ради Вотченіков Максим
Віталійович

д/н            1025   5.00000000000            1025               0               0               0ВА 353776 25.10.1996
Ворошиловським РВ
УМВС України в
м.Донецьк

Член Наглядової ради Казантаєв Дмитро
Олександрович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н 2909388006
18.03.2010 виданий
відділом УФМС Росії
по Калуській області в
Жотвневому окрузі
м.Калуги

       1025          0        0        0Усього         1025   5.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника
ТОВ "ЕКВIТАЛЬ" 34289169  01004 м. Київ . м.Київ вул.

Басейна, буд.19, офiс 11А
24.05.2006 19474 94.995121951220 19474 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт
Дата

внесення до
реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 19474 94.995121951220 19474 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис I. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк.
3. Затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариства за 2011 рiк.
4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, звiту Правлiння
Товариства, звiту Ревiзора Товариства.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
З ПИТАННЯ №1: Обрання голови та секретаря зборiв.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Обрати Головою Загальних зборiв - Вотченiкова М.В., секретарем Загальних зборiв - Казантаєва
Д.О.
Обрати лiчильну комiсiї в наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Сокольська Н.В.
Секретар лiчильної комiсiї - Задорожна Л.М.
Встановити наступний регламент Загальних зборiв:
- доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин.
- Запитання/зауваження надавати Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №2. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк.
Рiшення прийнято.

З ПИТАННЯ №3. Затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за 2011 рiк.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством в 2011 роцi в розмiрi 9
194 694,15 грн. (дев'ять мiльйонiв сто дев'яносто чотири тисячi шiстсот дев'яносто чотири гривнi
п'ятнадцять копiйок) :
- 459 735,00 грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч сiмсот тридцять п'ять гривень нуль копiйок),
що складає 5% прибутку, спрямувати до резервного капiталу Товариства;
- 8 734 959,15 грн. (вiсiм мiльйонiв сiмсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот п'ятдесят дев'ять
гривень п'ятнадцять копiйок) залишити нерозподiленими.

Дата проведення 03.04.2012

Чергові Позачергові
X



Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства,
звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзора Товариства.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
У зв'язку з затвердженням акцiонерами звiту Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, звiту та висновку Ревiзора Товариства
за 2011 рiк, звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк, рiчного звiту та балансу Товариства за
2011 рiк прийняти рiшення про визнання роботи Товариства за 2011 рiк задовiльною.
Рiшення прийнято.

Голова Загальних зборiв Вотченiков М.В. оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, по
них вiдбулися голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення, якi є обов'язковими для виконання
всiма посадовими особами та акцiонерами Товариства.

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис I. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту позачергових Загальних зборiв ПрАТ
"СК "АМАЛЬТЕЯ".
2. Про приведення Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiднiсть до чинного законодавства
України, внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження
Статуту Товариства в новiй редакцiї.
3. Про приведення внутрiшнiх положень ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiдностi з вимогами
Закону України "Про акцiонернi товариства".

II. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
З ПИТАННЯ №1: Обрання робочих органiв та затвердження регламенту позачергових Загальних
зборiв ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Обрати Головою Загальних зборiв - Вотченiкова М.В., секретарем Загальних зборiв - Казантаєва
Д.О.
Обрати лiчильну комiсiї в наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Сокольська Н.В.
Секретар лiчильної комiсiї - Задорожна Л.М.
Встановити наступний регламент Загальних зборiв:
- доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин.
- Запитання/зауваження надавати Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №2. Про приведення Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiднiсть до чинного
законодавства України, внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та
затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї".
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Приведення Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiднiсть до чинного законодавства України,
внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження Статуту
Товариства в новiй редакцiї.
Нова редакцiя Статуту Товариства додається.
Рiшення прийнято.
З ПИТАННЯ №3. Про приведення внутрiшнiх положень ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiдностi з
вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Пропозицiя для голосування - проект рiшення:
Приведення внутрiшнiх положень ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" у вiдповiдностi з вимогами Закону
України "Про акцiонернi товариства". Затвердити внутрiшнi положення Товариства: "Про
Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову Раду", "Про порядок проведення Ревiзором контролю
за дiяльнiстю Товариства та його органiв", "Про Правлiння". 
Новi редакцiї внутрiшнiх положень "Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову Раду", "Про
порядок проведення Ревiзором контролю за дiяльнiстю Товариства та його органiв", "Про
Правлiння" додаються.
Рiшення прийнято.

Дата проведення 13.04.2012

Чергові Позачергові
X



Голова Загальних зборiв Вотченiков М.В. оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, по
них вiдбулися голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення, якi є обов'язковими для виконання
всiма посадовими особами та акцiонерами Товариства.

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис I. Порядок денний Загальних зборiв:

1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту позачергових Загальних зборiв
Товариства.
2. Визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу
Товариства.
3. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за
рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини).
4. Прийняття рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.
5. Внесення змiн до Статуту Товариства.
6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення осiб,
уповноважених на пiдписання значних правочинiв.
II. Результати голосування
З питання №1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту позачергових Загальних
зборiв Товариства.
Проект рiшення:
Обрати Головою Загальних зборiв Вотченiкова М.В., секретарем Загальних зборiв - Казантаєва Д.О.
Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Сокольська Н.В.
Секретар лiчильної комiсiї - Раченкова Н.Ю.
Встановити наступний регламент Загальних зборiв:
- Доповiдь - до 10 хвилин;
- Спiвдоповiдь - до 5 хвилин;
- Запитання/зауваження надавати Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.
Рiшення прийнято.
З питання №2. Визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного
капiталу Товариства.
Проект рiшення:
Направити на збiльшення Статутного капiталу Товариства нерозподiлений прибуток 2011 року в
розмiрi 8 003 234,14 грн. (вiсiм мiльйонiв три тисячi двiстi тридцять чотири гривнi 14 копiйок) та
нерозподiлений прибуток минулих рокiв в розмiрах:
- Нерозподiлений прибуток 2007 року - 396 200,00 грн. (триста дев'яносто шiсть тисяч двiстi
гривень 00 копiйок);
- Нерозподiлений прибуток 2008 року - 1 038 347,90 грн. (один мiльйон тридцять вiсiм тисяч
триста сорок сiм гривень 90 копiйок);
- Нерозподiлений прибуток 2009 року - 8 470 389,47 грн. (вiсiм мiльйонiв чотириста сiмдесят тисяч
триста вiсiмдесят дев'ять гривень 47 копiйок);
- Нерозподiлений прибуток 2010 року - 12 841 828,49 грн. (дванадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок
одна тисяча вiсiмсот двадцять вiсiм гривень 49 копiйок).
Частину нерозподiленого прибутку 2011 року в розмiрi 731 725,01 грн. (сiмсот тридцять одна тисяча
сiмсот двадцять п'ять гривень 01 копiйка) залишити у якостi нерозподiленого прибутку.
Рiшення не прийнято.
З питання №3. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної
вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини).
Проект рiшення:
Збiльшити Статутний капiтал Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за
рахунок спрямування до Статутного капiталу прибутку Товариства (його частини) до 112 750 000,00
грн. (сто дванадцять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).
Рiшення не прийнято.
З питання №4. Прийняття рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.
Проект рiшення:
Затвердити рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi.

Дата проведення 02.11.2012

Чергові Позачергові
X



Рiшення не прийнято.
З питання №5. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Проект рiшення:
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити пiдписання Статуту Товариства у новiй
редакцiї Головi правлiння Товариства - Кулжинському Геннадiю Леонiдовичу. Державну реєстрацiю
змiн до установчих документiв, з правом передоручення, доручити Головi правлiння Товариства -
Кулжинському Геннадiю Леонiдовичу.
Рiшення не прийнято.
З питання №6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Визначення осiб, уповноважених на пiдписання значних правочинiв.
Проект рiшення:
Затвердити рiшення про  попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення. Особою, уповноваженою
на пiдписання значних правочинiв, з правом передоручення, визначити Голову правлiння
Товариства - Кулжинського Геннадiя Леонiдовича.
Рiшення прийнято.
Голова Загальних зборiв Вотченiков М.В. оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, по
них вiдбулося голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення, якi є обов'язковими для виконання
всiма посадовими особами та акцiонерами Товариства.



11.1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
23.05.2008 207/1/08 Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

        4000.00           20500     82000000.00 100.000000
000000

UA 4000038756

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.

Опис



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

      16.0001.Виробничого призначення       50.000        0.000        0.000       16.000       50.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      14.000- машини та обладнання       49.000        0.000        0.000       14.000       49.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       2.000- інші        1.000        0.000        0.000        2.000        1.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      16.000Усього       50.000        0.000        0.000       16.000       50.000

Пояснення : На кінець року на балансі Товариства обліковуються основні засоби за первісною
вартістю 71,0тис.грн., в т.ч. комп'ютерна та офісна техніка 66,0тис.грн.,
меблі 5 тис.грн. Знос вказаних основних засобів складає всього 21,0тис.грн., в
т.ч. знос комп'ютерної та офісної техніки - 17,0тис.грн., меблів - 4 тис.грн.
будівлі та споруди  Знос, ступінь використання - Споруд та будинків  на
балансі Товариства немає. 
Товариство орендує приміщення під розміщення офісу на основі договору оренду,
сума якого не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства.   



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України 31.03.99  N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-
Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і
платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(249084.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(82000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період
      249084
       82000
       82000

      204486
       82000
       82000



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами
(% річних)

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X         774.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X         774.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          89.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X       68828.00X X
Усього зобов'язань X       69691.00X X
Опис: Зобов'язання за векселями: видано вексель в

погашення зобов'язань по сплатi за придбанi цiннi
папери.
 Податковi зобов'язання: перед бюджетом по сплатi
податку на прибуток за 4 квартал 2012 року.
Iншi поточнi зобов'язання: заборгованiсть з купiвлi
цiнних паперiв, виникла в 12/2012 року, станом на
дату подачi звiтностi зменшена на 61 412 тис.грн. 



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці

новин
Вид інформації

23.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.03.2012
07.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів07.03.2012
20.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів20.03.2012
01.10.2012 Відомості про проведення загальних зборів01.10.2012



2012

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  2  1
20112  1  0
20103  2  1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше д/н

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше д/н

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  2

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  1

  0
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   1

Інвестиційний X

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

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше д/н

X

X

X

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

Іншi д/н



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Ні

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  1

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так
Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так
Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше д/н

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні
Ні
Ні

Так
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні
Так

Ні

Так
Так
Так
Ні
Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше д/н

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Ні

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше д/н
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Так



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше Наявності тривалих стосунків

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше д/н

X
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/н

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше д/н

акціонерів
суду

X

X
X

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здiйснення
страхової дiяльностi.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКВIТАЛЬ", 34289169, 01004,
м.Київ, вул.Басейна, буд. 19, оф. 11А. Змiн протягом звiтного року не
було.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення внутрiшнiх правил не було.
4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Постанова НКЦПФР №185-ЦА-КФ-Е про накладання санкцiй за
правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 08.05.2012р.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками  в Товариствi вiдсутня
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Систему внутрiшнього аудиту (контролю) створено в 2012 роцi у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Концептуальною основою
для пiдготовки фiнансової звiтностi є МСФЗ.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
небуло
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв при купiвлi-продажу протягом звiтного року в обсязi,
що  перевищує встановлений у статутi розмiр не було
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
небуло
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї не надавались.



11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ" (код за
ЄДРПОУ - 24089565). Мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.
Лейпцизька,2/37, кв.4
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає 15 рокiв.

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Аудиторська фiрма надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi
протягом  2 рокiв

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Iнших аудиторських послуг протягом року не надавало. Випадки
виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора - вiдсутнi. 
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України
протягом  року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової
установи, що  пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг -
вiдсутнi. Факти подання недостовiрної звiтностi, пiдтвердженi
аудитором, не виявленi.
Протягом останнiх п'яти рокiв   аудиторськi послуги надавало Приватне
пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ" (звiтнiсть за
2011-2012 ) та ТОВ "Профi-Сервiс" (ЄДРПОУ 31570522) (звiтнiсть за
2005-2011р.)

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання
функцiй  внутрiшнього аудитора - вiдсутнi.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Скарги, що стосуються дiяльностi акцiонерного товариства,
розглядаються безпосередньо Головою Правлiння Товариства

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України
протягом  року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової
установи, що  пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг -
вiдсутнi
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
При наявностi скарг стосовно надання фiнансових послуг акцiонерним
товариством, їх розгляд здiйснюється з чiтким дотриманням вимог,



встановлених Законом  України "Про звернення громадян".
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги;
Скарги, що стосуються дiяльностi акцiонерного товариства,
розглядаються безпосередньо Головою Правлiння Товариства

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Протягом звiтного року до фiнансової установи  скарг стосовно надання
фiнансових послуг не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
В звiтному роцi вiдсутнi позови до суду стосовно надання фiнансових
послуг Товариством



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ
за КВЕД

Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________07300 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н

М.ВИШГОРОД ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, БУД. 19

25017527
3221810100

111
         0
65.12

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 -- --
Основні засоби:
залишкова вартість 030 16 50
первісна вартість 031 21 71
знос 032 ( 5 ) ( 21 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 6437 6437

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 6591 90247
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 1 1

готова продукція 130 -- --

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2124 2517
первісна вартість 161 2124 2517
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

224184196548220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         1324         1388

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 138 164
первісна вартість 011 138 164
накопичена амортізація 012 (    --    ) (    --    )

Інші фінансові інвестиції 045 -- 83596
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 -- --

Товари 140 -- --
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 -- --
З нарахованих дохідів 190 22 10
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________8
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1 --
з бюджетом 550 104 89

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 1273 67296
Усього за розділом IV 620 2765 68917

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 210107 322912

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Кулжинський Геннадій Леонідович

Сокольска Наталія Володимирівна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 82000 82000
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 -- 7360
Резервний капітал 340 21297 21757
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 101189 137967
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

249084204486380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 2 21
Інші забезпечення 410 -- --

415 4528 6063
416 1674 1947

Цільове фінансування 420 -- --
41372856430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 -- --
Інші довгострокові зобов"язання 470 -- 774

774--480Усього за розділом III

зі страхування 570 -- --
з оплати праці 580 -- 2
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1387 1530

з позабюджетних платежів 560 -- --

д/н

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів
Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 3497 4565

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 -- --
Усього за розділом II 260 203516 232665

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 -- --

Баланс 280 210107 322912

у т.ч. в касі 231 4 3

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

25017527
3221810100
         0
111

65.12

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010         6538     --
Податок на додану вартість 015 (    --    ) (    --    )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035         6538     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 219 ) (    --    )
Валовий:
Прибуток 050         6319     --
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060          549     --

Адміністративні витрати 070 ( 1077 ) (    --    )
Витрати на збут 080 ( 604 ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 61 ) (    --    )

Прибуток 100         5126     --
Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120          416     --
Інші доходи 130       103614     --
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 71482 ) (    --    )

Прибуток 170        37674     --
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230           20     --
Витрати на оплату праці 240          648     --
Відрахування на соціальні заходи 250          227     --
Амортизація 260           16     --
Інші операційні витрати 270          831     --
Разом 280         1742     --

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300        20500        20500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310        20500        20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320    1816.48780000     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330    1816.48780000     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Голова Правління __________ Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер __________ Сокольска Наталія Володимирівна

д/н

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:
    --       37238220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:
    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:
    --       37238190Прибуток

(    --    )( 436 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

25017527
3221810100

111

65.12

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код
За звітний період За аналогічний

період
попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010        11222     --
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020     --     --
Повернення авансів 030     --     --
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060     --     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080          133     --

090          843     --
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095     --     --
Повернення авансів 100     --     --
Працівникам 105          572     --
Витрат на відрядження 110     --     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115     --     --
Зобов'язань з податку на прибуток 120          451     --
Відрахувань на соціальні заходи 125          248     --
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130           95     --
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145         3549     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         5597     --
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         5597     --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180         9700     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230         3901     --

210          428     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250     --     --
          майнових комплексів 260     --     --

240        14641     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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



1 2 3 4
Інші платежі 270         3917     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -4529     --
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -4529     --
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

310     --     --Надходження власного капіталу
Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340     --     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370     --     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390     --     --
Чистий рух коштів за звітний період 400         1068     --
Залишок коштів на початок року 410         3497         3497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --
Залишок коштів на кінець року 430         4565         3497

Голова Правління __________ Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер __________ Сокольска Наталія Володимирівна

д/н



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АМАЛЬТЕЯ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

25017527
3221810100
         0
111
65.12

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на
початок року 010        82000     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-
вий капітал

5 6

    --     --

7 8

       21297       101189

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток
Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      204486
Коригування: Зміна
облікової політики 020
Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року 050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

       82000     --     --     --        21297       101189     --     --       204486
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів 060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --
Дооцінка
незавершеного
будівництва 080     --     --     --     --     --     --     --     --     --
Уцінка
незавершеного
будівництва 090     --     --     --     --     --     --     --     --     --
Дооцінка
нематеріальних
активів 100
Уцінка
нематеріальних
активів 110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період 130
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди) 140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --         7360     --     --     --     --         7360

    --     --     --     --     --        37238     --     --        37238

2013 01 01

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу 150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --          460         -460     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу 190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток) 210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток) 220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток) 230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --
Зменшення
номінальної
вартості акцій 250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --         7360          460        36778     --     --        44598

Залишок на кінець
року 300        82000     --     --         7360        21757       137967     --     --       249084

Сокольска Наталія Володимирівна_______Головний бухгалтер

Кулжинський Геннадій Леонідович_______Голова Правління

д/н
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Пояснення до фiнансової  звiтностi ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

1. Загальна iнформацi 

IAS1
p51Назва органiзацiї, яка звiтує: Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМ-ПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ"
IAS1
p138 Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство

Країна реєстрацiї: Україна
Юридична адреса (мiсцезна-ходження органа управлiння органiзацiї): 07300, Київська область, м.Вишгород, вул. Шолуден-ка,  будинок 19
Країна, яка є основним мiсцем ведення бiзнесу: Україна
Назва материнської компанiї:Вiдсутня
Description of the nature of the entity's operations and its principal activities:

Опис характеру i основних напрямкiв дiяльностi органiзацiї:
ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" - це страхова компанiя, яка надає клiєнтам широкий спектр послуг. Компаня має 12 лiцензiй на здiйснення
добровiльних i обов'язкових видiв стра-хування. Це компанiя зi 100%-им  українським капiталом.
Компанi здiйснює страхову дiяльностi для захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб, а також для отримання прибутку в
iнтересах акцiонерiв Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Виключ-ними об'єктами страхування, яке здiйснюється Товариством, є
майновi iнтереси громадян та юридичних осiб, пов'язанi:
- з життям, здоров'ям, працездатнiстю страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування);
- з вiдшкодуванням страхувальником заподiяної ним шкоди особi або її майну, а також шкоди, заподiяної юридичнiй особi (страхування
вiдповiдальностi).
Товариство здiйснювало страхування та перестрахування згiдно отриманих лiцензiй наступними видами страхування:
у формi добровiльного страхування:
1. страхування вiд нещасних випадкiв;
2. страхування залiзничного транспорту;
3. страхування наземного транспорту;
4. страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
5. страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
6. страхування майна;
7. страхування фiнансових ризикiв;
8. страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
9. страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
10. страхування кредитiв;
у формi обов'язкового страхування:
11. особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
12. страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



IAS1
p51b,c Reporting period
Звiтний перiод
Рiк, який закiнчується 31 грудня  2012 року
IAS10
p17Дата затвердження звiту 07 лютого 2013 р.
IAS1
p51e

IAS21
p53,57
Валюта звiтностi гривня

Рiвень заокруглення в звiтностi

Функциональна валюта i мето-дика перерахунку в валюту звi-тностi Валюта звiтностi i функцiональна валюта  - це гривня
IAS21
p54Функциональна валюта не мiнялась.

IAS1
p16Надана фiнансова звiтнiсть складена згiдно вимог дно Мiжнародних стандартiв фiнан-сової звiтностi (МСФЗ). 01.01.2012 року є дата
переходу на МСФО i звiтнiсть за 2012 рiк ' є промiжною звiтнiстю.

IAS1 р20 Товариство не вiдступало вiд вимог МСФО:
Фiнансова звiтнiсть об'єктивно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати i рух грошових коштiв.

IAS1
p25Теперiшнiй фiнансовий стан Товариства i безперервна дiяльнiсть в сферi страхування є пiдставою для ствердження, що в наступному
дiяльнiсть буде безперервною. Т.ч. принцип неперервностi дiяльностi зберiгається.

IAS1
p36 Звiтний перiод не змiнний i складає один рiк. Рiк закiнчується 31 грудня.
У зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є промiжною вiдсутнi показники для спiвставлення з попереднiм перiодом.

2. Зведення найважливiших положень облiкової полiтики 

Змiни облiкової полiтики 
IAS8
p29 Змiни в облiковiй полiтицi обумовленi законодавчими вимогами
Змiни застосованi з 01.01.2012 року.

IAS8
p28 Змiни в облiковiй полiтицi з зв'язку з першим застосуванням стандарту МСФО не вiдбу-вались

Змiни облiкових оцiнок

IAS8 p. 39,40 Змiни облiкових оцiнок вплинули на вiдображеннi фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi. 
Так станом на 01.01.2012 року здiйснено дооцiнку i уцiнку акцiй та переквалiфiковано короткострокову дебiторську заборгованiсть за проданi
цiннi папери в довгострокову. Детально описано в роздiлi Фiнансовi активи.

Помилки

IAS8
p49В поточному роцi суттєвих виправлень помилок минулих перiодiв не вiдбувалось

 
3. Iнформацiя за сегментами

IFRS8 I. Показники прiоритетних звiтних господарськийсегментiв
(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)
Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього

добровiльне страхування майна добровiльне страхування фiнансових ризикiв добровiльне страхування вiдповiдальностi обов'яз
кове страхування вiдповiдальностi

Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк М
инулий рiкЗвiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звiтних сегментiв:
    Чистi страховi премiї (рядок 011-рядок 012) 010 6 301 0 185 0 49 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 538 0
валовi страховi премiї 011 11 204 0 168 0 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 425 0
передано в перестрахування 012 -3 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 368 0
змiна резерву незароблених премiй 013 -1 535 0 17 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 519 0
iншi операцiйнi доходи 012 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 58 0
Фiнансовi доходи звiтних сегментiв 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них:  



доходи вiд участi в капiталi, якi безпосередньо стосуються звiтного сегмента 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iншi фiнансовi доходи 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iншi доходи 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 614 0 103 614 0
 Усього доходiв звiтних сегментiв 040 6 340 0 185 0 49 0 3 0 0 0 0 0 103 633 0 110 210 0
Нерозподiленi доходи 050 х х х х х х х х х х х х 416 0 416 0
з них:  
доходи вiд операцiйної дiяльностi 051 х х х х х х х х х х х х 0 0 0 0
фiнансовi доходи 052 х х х х х х х х х х х х 416 0 416 0
надзвичайнi доходи 053 х х х х х х х х х х х х 0 0 0 0
Усього доходiв пiдприємства
  (р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 6 340 0 185 0 49 0 3 0 0 0 0 0 104 049 0 110 626 0
2. Витрати звiтних сегментiв: 080

 
  Чистi страховi виплати (рядок 081-рядок 082) -241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -241 0
страховi виплати страхувальника (перестрахувальникам) 081 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0
змiна резерву збиткiв 082 -257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -257 0
частки страхового вiдшкодування, отрманi вiд перестраховика 083 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 0
Адмiнiстративнi витрати 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Витрати на збут 100 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 0
Iншi операцiйнi витрати 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них:  
втрати вiд участi в капiталi, якi безпосередньо можна вiднести до звiтного сегмента 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Iншi витрати 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 482 0 71 482 0
Усього витрат звiтних сегментiв 140 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 512 0 71 875 0
Нерозподiленi витрати 150 x x x x x x x x x x x x 1 513 0 1 513 0
з них:  
адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати операцiйної дiяльностi, не розподiленi на звiтнi сегменти 151 х х х х х х х х х х х х1
077 1 077 0
фiнансовi витрати 152 х х х х х х х х х х х х 0 0
надзвичайнi витрати 153 х х х х х х х х х х х х 0 0
податок на прибуток 154 х х х х х х х х х х х х 436 436 0
Вирахування собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0 0 0
Усього витрат пiдприємства
  (р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 025 0 73 388 0
3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
  (р. 040 - р. 140) 180 5 977 0 185 0 49 0 3 0 0 0

0 0 32 121 0 38 335 0  
4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
  (р. 070 - р. 170) 190 5 977 0 185 0 49 0 3 0 0 0

0 0 31 024 0 37 238 0  
5. Активи звiтних сегментiв 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нерозподiленi активи 220 х х х х х х х х х х х х 322 912 0 322 912 0
з них:
необоротнi активи (ОЗ, НМА) 221 х х х х х х х х х х х х 214 0 214 0
фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 222 х х х х х х х х х х х х 6
437 0 6 437 0
фiнансовi iнвестицiї 223 х х х х х х х х х х х х 83 596 0 83 596 0
поточнi фiнансовi iнвестицiї 224 х х х х х х х х х х х х 224 184 0 224 184 0
виробничi запаси 225 х х х х х х х х х х х х 1 0 1 0
дебiторська заборгванiсть зi страхувальниками, перестрахувальниками 226 х х х х х х х х х х х х 2 517 0 2 517 0

грошовi кошти 227 х х х х х х х х х х х х 4 565 0 4 565  
iнша дебiторська заборгованiсть 228 х х х х х х х х х х х х 1 398 0 1 398  
Усього активiв пiдприємства 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 912 0 322 912 0
6. Зобов'язання звiтних сегментiв 240 5 599 0 31 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 639 0
з них:
страховi резерви за вирахуванням частки перестрахо-вика в резервах 241 4 076 0 31 0 8 0 1 0 0 0 0 0 4 116 0
заборгованiсть перед страхувальниками i перестрахувальниками за страховими виплатами 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0
заборгованiсть перед перестраховиками за перестраховими премiями 243 1 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 523 0
Нерозподiленi зобов'язання 260 х х х х х х х х х х х х 68 189 0 68 189 0
з них:
забепечення виплат персоналу 261 х х х х х х х х х х х х 21 0 21 0
iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть 262 х х х х х х х х х х х х 774 0 774 0
iнша поточна кредиторська заборгованiсть 263 х х х х х х х х х х х х 115 0 115 0
iнша поточна кредиторська заборгованiсть за придбанi цiннi папери 264 х х х х х х х х х х х х 67 279 0 67 279 0
Усього зобов'язань пiдприємства
  (р. 240 + р. 260) 270 5 599 0 31 0 8 0 1 0 0 0 0 0 68 189 0 73 828 0
7. Капiтальнi iнвестицiї 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Показники за допомiжними звiтними географiчний сегментами



                                               (господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)
Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього

Київська область
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк М

инулий рiкЗвiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 300 6 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
538 0
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв 310 322 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 912 0
Капiтальнi iнвестицiї 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFRS8 р22, 27

 
У зв'язку з тим, що Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть,  сегменти видiленi по видам страхування. 
Визначення фiнансового результату звiтного сегменту вiдбувається наступним чином: Дохiд мiнус Витрати
Дохiд вiд страхування - це страховi платежi заробленi, якi розраховуються як страховi платежi нарахованi мiнус переданi в перестрахування з
врахуванням змiни резерву незароблених премiй.
Витрати страхування - це страховi виплати/вiдшкодування за вирахуванням частки вiд перестраховика з врахуванням змiни резерву збиткiв
плюс витрати пов'язанi з укладенням договорiв страхування (агентська винагодода).

 
IFRS8 р22, 27
Резюме страхових продуктiв, пропонованих Товариством

Для фiзичних осiб Товариство пропонує:

Страхування автотранспорту (КАСКО)
Страхування залiзничного транспорту
Страхування майна
Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
Страхування вiд нещасних випадкiв
Страхування вантажiв i багажу
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Страхування кредитiв (у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
Страхування фiнансових ризикiв
Страхування будiвельно-монтажних ризикiв
Добровiльне  страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту

СТРАХУВАННЯ МАЙНА.

 1.СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ
Товариство приймає на страхування наступнi транспортнi засоби:
     ' легковi автомобiлi;
     ' мiкроавтобуси;
     ' причепи та напiвпричепи до транспортних засобiв (ТЗ);
     ' iншi види транспортних засобiв.
Страхуванням покриваються такi ризики:
дорожньо-транспортна пригода (ризик "ДТП") - пошкодження (знищення) застрахованого транспортного засобу та / або додаткового
обладнання до нього в результатi ДТП, iншi пошкодження, якi сталися пiд час його руху або пересування iншого транспортного засобу;
протиправнi дiї третiх осiб, виключаючи викрадення транспортного засобу (ризик "ПДТО") - пошко-дження (знищення) транспортного засобу
та / або додаткового обладнання до нього внаслiдок проти-правних дiй третiх осiб, а також таємне або вiдкрите викрадення (внаслiдок
крадiжки, грабежу, розбiйного нападу) частин застрахованого транспортного засобу, додаткового обладнання;
iншi випадковi подiї (ризик "IСС") - пошкодження (знищення) ТЗ та / або його додаткового обладнання внаслiдок падiння дерев, iнших
предметiв, нападу тварин, пожежi або вибуху в ТЗ через причини внутрiшнього характеру, а також iнших випадкових подiй;
стихiйнi явища - пошкодження (знищення) транспортного засобу та / або його додаткового обладнання внаслiдок природних (стихiйних) явищ;
викрадення застрахованого транспортного засобу - таємне чи вiдкрите викрадення застрахованого транспортного засобу (в результатi
крадiжки, грабежу, розбiйного нападу).

2. СТРАХУВАННЯ МАЙНА

Товариство страхує майно, яке належить клiєнту на правах власностi (в т.ч. майно, яке передане в заставу / iпотеку), знаходиться у
користуваннi, розпорядженнi (з правом укладання договору страху-вання) на пiдставi договору оренди i т.п., а саме :
' квартири, будинки, будiвлi, замiськi будинки, котеджi, в т.ч. внутрiшню i зовнiшню обробку, iнже-нернi комунiкацiї;
' меблi, побутову технiку, аудiо, вiдео i т.п. технiку;
' комп'ютерну, оргтехнiку, iншi електроприлади;
' земельнi дiлянки;
' iншi види майна.
Страхуванням покриваються такi ризики:
' пожежа, вибух, влучення блискавки;
' падiння лiтаючих апаратiв;
' стихiйнi лиха;



' протиправнi дiї третiх осiб (в т.ч. пiдпал);
' вплив води (випадковi аварiї водопровiдних, каналiзацiйних мереж та опалювальних систем, проникнення води iз сусiднiх примiщень i
т.п.).
Страхова сума встановлюється в межах дiйсної вартостi майна на дату укладення договору страху-вання. У якостi бази для визначення
страхової суми може використовуватися: оцiночна вартiсть, ринкова вартiсть майна.
Розмiр страхового тарифу встановлюється в залежностi вiд прийнятих на страхування ризикiв, стра-хових сум, строку страхування, умов
збереження майна та iнших факторiв, залежно вiд певних умов страхування. Розраховується iндивiдуально i складає в середньому вiд 0,15% до
3% вiд страхової суми.

3.СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ

На страхування приймаються види вантажi:
' експортнi, iмпортнi, транзитнi вантажi, вантажi внутрiшнiх перевезень;
' наливнi, насипнi, вантажi в контейнерах i без упаковки;
' устаткування, транспортнi засоби, будiвельнi матерiали;
' будь-якi товари, сировина, матерiали тощо
Страхове покриття:
1) умови страхування "З вiдповiдальнiстю за всi ризики" передбачають вiдшкодування:
а) збиткiв у результатi пошкодження або повної загибелi, знищення всього або частини вантажу, що виникли з будь-якої причини (крiм
виняткiв, передбачених договором страхування). На цих умовах покриваються в тому числi такi ризики: крадiжка, розбiйний напад,
пошкодження третiми особами, пропажа вантажу без вести разом з перевiзним засобом, вогонь, вибух, дорожньо-транспортна пригода, аварiя,
катастрофа i стихiйнi лиха;
б) збиткiв, витрат i внескiв по загальнiй аварiї;
в) необхiдних i доцiльних витрат, проведених з метою порятунку i збереження вантажу, а також для за-побiгання подальших його пошкоджень,
зменшення збиткiв.
2) умови страхування "з вiдповiдальнiстю за часткову аварiю" передбачають вiдшкодування:
а) збиткiв у результатi пошкодження або повної загибелi, знищення всього або частини вантажу, що ви-никли внаслiдок стихiйних лих,
катастроф (аварiй), зiткнення транспортних засобiв мiж собою, удару їх об нерухомi або рухомi предмети, посадки судна на мiлину, провалу
мостiв, пожежi , вибуху, пошко-дження перевiзного засобу льодом, пiдмочування забортної водою, а також внаслiдок заходiв, якi були проведенi
для порятунку вантажу або для гасiння пожежi;
б) збиткiв внаслiдок пропажi вантажу без вести разом з перевiзним засобом;
в) збиткiв у результатi пошкодження або загибелi, знищення всього або частини вантажу пiд час ванта-ження, укладання, розвантаження або
заправки перевiзного засобу паливом;
г) збиткiв, витрат i внескiв по загальнiй аварiї;
д) необхiдних i доцiльних витрат, проведених з метою порятунку i збереження вантажу, а також для запобiгання подальших його пошкоджень,
зменшення збиткiв.
3) умови страхування "Без вiдповiдальностi за пошкодження, крiм випадкiв катастроф" передбачають вiдшкодування:
а) збиткiв у результатi повної загибелi, знищення всього або частини вантажу, що виникли внаслiдок стихiйних лих, катастроф (аварiй),
зiткнення засобiв перевезення мiж собою, удару їх об нерухомi або рухомi предмети, посадки судна на мiлину, провалу мостiв, пожежi, вибуху ,
пошкодження перевiзного засобу льодом, пiдмочування забортної водою, а також внаслiдок заходiв, якi прийнятi для порятунку вантажу або
для гасiння пожежi;
б) збиткiв у разi пошкодження вантажу внаслiдок будь-яких подiй (катастроф) з перевiзним засобом;
в) збиткiв внаслiдок пропажi вантажу без вести разом з перевiзним засобом;
г) збиткiв у разi пошкодження або загибелi, знищення всього або частини вантажу пiд час вантаження, укладання, розвантаження або заправки
перевiзного засобу паливом;
д) збиткiв, витрат i внескiв по загальнiй аварiї;
є) необхiдних i доцiльних витрат, проведених з метою порятунку i збереження вантажу, а також для запобiгання подальших його пошкоджень,
зменшення збиткiв.

4.СТРАХУВАННЯ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКIВ
На страхування приймаються як цiлiснi комплекси будiвництва, так i окремi об'єкти.
Застрахованими можуть бути наступнi об'єкти:
' будiвельнi матерiали та конструкцiї, витрати на заробiтну плату, витрати по перевезенню, митнi збори i мита, а також будiвельнi елементи i
матерiали, що поставляються замовником;
' обладнання, яке монтується;
' обладнання будiвельного майданчика (тимчасовi будинки i споруди, складськi примiщення, будiвельнi лiси, iнженернi комунiкацiї);
' витрати з розчищення територiї вiд уламкiв (залишкiв) майна, яке постраждало внаслiдок страхового випадку;
' об'єкти, якi знаходяться на будiвельному майданчику або в безпосереднiй близькостi до неї, якi належать замовнику або пiдрядниковi;
' будiвельнi машини та обладнання, якi використовуються на мiсцi будiвельно-монтажних робiт.
Страхова сума встановлюється в межах вартостi будiвельних / монтажних робiт на пiдставi доку-ментiв, що пiдтверджують їх вартiсть.

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI.

1. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI НОТАРIУСIВ
Страхування професiйної вiдповiдальностi нотарiусiв
Страховим випадком за договором страхування є подiя, що сталася в перiод його дiї, а саме - визнаний судом або самим нотарiусом (за
погодженням iз Страховиком) факт заподiяння шкоди майну третiх осiб внаслiдок надання професiйних послуг нотарiусом, який має вiдповiднi
чиннi квалiфiкацiйнi та реєстрацiйнi документи на здiйснення дiяльностi з надання таких професiйних послуг.
Страхова сума встановлюється в розмiрi вiд 150 мiнiмальних заробiтних плат (згiдно з положеннями Закону України "Про нотарiат").
Розмiр страхового платежу щодо цього страхового продукту залежить вiд наступних факторiв: розмiру франшизи, строку страхування, розмiру
страхової суми. 
Необхiднiсть наявностi даної страхового захисту передбачено статтею 28 Закону України "Про нотарiат". Зауважимо, що п. 18 "Порядку
здiйснення контролю за дотриманням вимог законодавства приватними нотарiусами пiд час виконання ними своїх обов'язкiв" передбачена



перевiрка щодо своєчасного вiдновлення нотарiусом договору страхування його цивiльно-правової вiдповiдальностi та вiдповiднiстю страхової
суми встановленому законом розмiру

ОСОБИСТЕ ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ .

1.СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Застрахованими особами можуть бути: дiти дошкiльного вiку, школярi, студенти, працюючi особи (з урахуванням виду професiї), пенсiонери. 
Програми страхування можуть передбачати страховий захист на перiод заняття спортом, активного вiдпочинку, вiдрядження i т.п. 
Територiя страхування може поширюватися як на територiю України, так i на територiю iнших держав.
Страховi ризики при страхуваннi вiд нещасних випадкiв:
' травми, в т.ч. отриманi внаслiдок протиправних дiй третiх осiб;
' гострi отруєння, якi потребують стацiонарного лiкування;
' опiки (за винятком сонячних);
' обмороження;
' утоплення;
' ураження електричним струмом, блискавкою;
' травми, отриманi внаслiдок стихiйного лиха, контакту з тваринами i т.д.
Розмiр страхової суми обирається при укладеннi договору страхування й може становити вiд 5 000 до 50 000 грн.
Розмiр страхового платежу залежить вiд:
' обраного варiанта страхового покриття;
' розмiру страхової суми;
' кiлькостi застрахованих осiб та iн.
Розмiр страхової виплати залежить вiд страхової суми i ступеня збитку, завданого здоров'ю за-страхованого.
' При отриманнi травми, що не призвела до iнвалiдностi, розмiр виплати залежить вiд ступеня пошкодження.
' При встановленнi III групи iнвалiдностi - 50% страхової суми.
' При встановленнi II групи iнвалiдностi - 70% страхової суми.
' При встановленнi I групи iнвалiдностi - 90% страхової суми.
' У разi смертi застрахованої особи страхова виплата здiйснюється вигодонабувачевi, вказаному в Договорi страхування у розмiрi 100%
страхової суми.

4. Основнi засоби
4.ОСНОВНI ЗАСОБИ
IAS16 p73,77
"Групи матерiальних активiв" Строк корисного використання Спосiб визначення балансової вартостi Метод нарахування  амортизацiї З
алишок на 01.01.2012 Переведення на забалансовий рахунок для вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Основнi засоби" Зкоригований
залишок на 01.01.2012 Надiйшло у 2012 роцi Вибуло у 2012 роцi Накопичена амортизацiя за 2012 рiк Операцiї переоцiник у 2012
роцi Залишок на 31.12.2012

"первiсна(переоцi-нена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть первiсна вартiсть накопичена амортизацiя "
первiсна(переоцi-нена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть всього в т.ч., придбання у пов'язаних осiб первiсна
вартiсть накопичена амортизацiя збитки вiд знецiнення, що вiднесенi на фiн.результати збитки вiд знецiнення, що вiдновленi за
рахунок  фiн.результата переоцiнка"первiсна(переоцi-нена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Земельнi дiлянки, будинки,споруди Не володiє
"Машини та механiзми"  Балансова вартiсть визначається за вирахуванням iз первiсної вартостi накопиченної амортизацiї.
прямолiнiйний метод Не володiє
Пристрої та обладнання 5 рокiв 57 22 35 36 17 21 5 16 74 0 26 0 15 0 0 0 69 20 49
Транспортнi засоби Не володiє
"Iнструменти,прилади,iнвентар( меблi)" 4 роки Не володiє
Iншi основнi засоби 12 рокiв 5 4 1 5 4 0 0 0 9 0 7 0 1 0 0 0 2 1 1
РАЗОМ 62 26 36 41 21 21 5 16 83 0 33 0 16 0 0 0 71 21 50 
Примiтки: Товариство не має основних засобiв отриманих згiдно договорiв фiнансової оренди, вiдсутнi основнi засоби в заставi, а також
вiдсутнi основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi. Всi основнi засоби
використовуються в Товариствi. Також вiдсутнi основнi засоби для продажу. Основнi засоби не придбавались за рахунок цiльового
фiнансування. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. У 2012 роцi основнi засоби не переоцiнювались. Договiрнi зобов'язання при придбаннi
основних засобiв вiдсутнi.

IAS16 р76
Iнша iнформацiя: Бухгалтерськi оцiнки щодо лiквiдацiйної вартостi, строкiв корисного використння та методу нарахування амортизацiї не
змiнювались.

5. Нематерiальнi активи

5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
IAS38 p118,122,124
"Групи нематерiальних активiв" Строк корисного використання Спосiб визначення балансової вартостi Метод нарахування  амортизацiї З
алишок на 01.01.2012 Списання НМА вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" Зкоригований залишок на 01.01.2012 Н
адiйшло у 2012 роцi Вибуло у 2012 роцi Накопичена амортизацiя за 2012 рiк Операцiї переоцiник у 2012 роцi Залишок на
31.12.2012

"первiсна(переоцiнена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть первiсна вартiсть накопичена амортизацiя "
первiсна(переоцi-нена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть всього в т.ч., придбання у пов'язаних осiб первiсна
вартiсть накопичена амортизацiя збитки вiд знецiнення, що вiднесенi на фiн.результати збитки вiд знецiнення, що вiдновленi за
рахунок  фiн.результата переоцiнка"первiсна(переоцi-нена)вартiсть" накопичена амортизацiя балансова вартiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



Гудвiл Вiдсутнi
Вiдстроченi витрати Вiдсутнi
Вiдстрочена аквiзицiя Вiдсутнi
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  безстроковi  Балансова вартiсть визначається за iсторичною вартiстю  не пiдлягає
амортизацiї 139 30 109 1 30 138 0 138 26 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164
Iншi НМА (спецiалiзоване програмне забезпечення) 5 рокiв  Балансова вартiсть визначається за вирахуванням iз первiсної вартостi
накопиченної амортизацiї.  прямолiнiйний метод 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РАЗОМ 141 32 109 3 32 138 0 138 26 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164 
Примiтки: Товариство не має на балансi НМА, якi знаходяться в заставi, а також вiдсутнi НМА, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi. Всi НМА використовуються в Товариствi. Також вiдсутнi НМА для продажу. НМА не
придбавались за рахунок цiльового фiнансування. У 2012 роцi НМА не переоцiнювались. Товариство самостiйно не створювало об'єкти НМА.
Договiрнi зобов'язання при придбаннi НМА вiдсутнi

IAS38 p118d
Iнша iнформацiя:
Станом на 01.01.2012 року сума амортизацiї нематерiальних активiв у розмiрi 30 тис.грн. вiдкоригована у зв'зку з переходом на МСФО.

IAS38 p122
Iнша iнформацiя:
Для НМА - лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi - строк корисного використання безстроковий згiдно отриманих лiцензiй.

Товариство не придбавало НМА за рахунок державних субсидiй.
6. Iнвестицiйна нерухомiсть

IAS40 p75
Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi.

7. Запаси

IAS2 p36
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з МСФЗ 2 "Запас". Облiк запасiв
здiйснюється в кiлькiсному та сумарному вимiрах за найменуваннями запасiв та в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб. Оцiнка запасiв при
їx вибуттi здiйснюється за ме-тодом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
IAS2 p36, IAS17
Вид запасiв Балансова вартiсть на 01.01.2012 Надiйшло у 2012 роцi Вибуло у 2012 роцiОперацiї знижен-ня/збiльшення вартостi запасiв у
2012 роцi Балансова вартiсть на 31.12.2012 
1 2 3 4 5 6
Сировина i матерiали 1 20 20 1 0
Витрати на незавершене виробництво 0 0 0 0 0
Товари0 0 0 0 0
Готова продукцiя 0 0 0 0 0
Iншi оборотнi запаси 0 0 0 0 0
РАЗОМ 1 20 20 1 0 
Примiтки: Товариство не має запасiв, якi знаходяться в заставi, на вiдповiдальному зберiганнi або для продажу

IAS2 p36  
Iнша iнформацiя:  
В 2012 роцi вiдновлення запасiв не було.

8. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 

IAS28 p37,40
Товариство не має iнвестицiй в асоцiйованi компанiї.

9. Активи перестрахування

Активи перестрахування на 31.12.2012 на 31.12.2011
Частка перестраховика в страхових зобов'язаннях, в т.ч.: 1 947 1 674
в резервi незароблених премiй1 910 1 636
в резервi збиткiв 37 38
Всього зобов'язання, пов'язанi з перестрахуванням 1 947 1 674
поточнi 1 947 1 674
довгостроковi 0 0

Примiтка:  
Станом на 31.12.12 перестраховi активи не простроченi.

10. Фiнансовi активи

IFRS7 p8,20



Балансова вартiсть
на 31.12.2011 коригування на 31.12.2011на 31.12.2012

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, якi вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, якi утримуються для продажу 3
140 2 854 83 596
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (торговi цiннi папери) 88 312 88 312 183 081
Фiнансовi активи, що облiковуються за iсторичною, якi вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, якi утримуються для продажу 6 656 6
437 6 437
Фiнансовi активи, що облiковуються за iсторичною вартiстю i утримуються до погашення125 809 105 382 41 103
Всього 223 917 202 985 314 217
Фiнансовi iнвестицi, якi утримуються до погашення
Цiннi папери борговi 125809 105382 41103
  лiстинговi 0 0 0
  не лiстинговi, в т.ч.: 125 809 105 382 41 103
простi векселi (примiтка 1) 125 809 105 382 41 103
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi утримуються до погашення 125809 105382 41103
примiтка 1: станом на 31.12.2011 цiннi папери списано  у зв'язку з продажем  на суму 12 023 тис.грн.,  у зв'язку з лiквiдацiєю емiтента 8 259
тис.грн., з причине закiнчення термiну векселя 145 тис.грн.
Фiнаносвi iнвестицiї для продажу
Дольовi цiннi папери 98 108 97 603 273 114
    лiстинговi 3 140 2 854 83 596
Акцiя ВАТ ЗНВКIФ "Бiотекiнвест" (примiтка 2) 1 000 714 1 300
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА"  (примiтка 2) 1 000 1 000 7 200
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "ЮНIОН КАПIТАЛ"  (примiтка 2) 1 140 1 140 1 640
Акцiя ПАТ ЗНВКIФ " Сертеза" 0 0 19 879
Акцiя ПАТ ЗНВКIФ "РОСУКРIНВЕСТ"  (примiтка 2) 0 0 53 577
    не лiстинговi 94 968 94 749 189 518
акцiї Єкопаливо Україна ВАТ  (примiтка 2, примiтка 3) 88 312 88 312 183 081
акцiї Завод високотехнiчних сплавiв ВАТ (примiтка 4) 94 0 0
акцiї Комбiнат гiдроїзоляцiйних матерiалiв ВАТ (примiтка 4) 125 0 0
частка в статутному капiталi ТОВ "Лiзингова компанiя "Легарт" 6 437 6 437 6 437
Всього, фiнансових iнвестицiй для продажу 98 108 97 603 273 114
примiтка 2: згiдно iнформацiї про торги на ПФБК i УМФБ станом на 31.12.2011 цiннi папери уцiнено на суму  286 тис.грн.;  станом на
31.12.2012 цiннi папери дооцiнено до справедливої вартостi на суму 102 130 тис.грн.
примiтка 3: цiннi папери переквалiфiкованi з фiнансових iнвестицiй для продажу в торговi цiннi папери,  облiковуються за справедливою
вартiстю.
примiтка 4: цiннi папери списанi у зв'язку з лiквiдацiєю на суму 219 тис.грн.
Активи
Фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток
Дольовi цiннi папери 3 140 2 854 83 596
    лiстинговi 3 140 2 854 83 596
    не лiстинговi 0 0 0
Борговi цiннi папери 0 0 0
    лiстинговi 0 0 0
    не лiстинговi 0 0 0
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток 3 140 2 854 83 596
Фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю  через прибуток
Дольовi цiннi папери 94 968 94 749 189 518
    лiстинговi 0 0 0
    не лiстинговi 94 968 94 749 189 518
Борговi цiннi папери 125 809 105 382 41 103
    лiстинговi 0 0 0
    не лiстинговi 125 809 105 382 41 103
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток 220 777 200 131 230 621

Рух довгострокових фiнансових iнвестицiй в 2012 роцi
Фiнансовi iнвестицiї, якi утримуються до пога-шення Фiнансовi iнвестицiї для продажуФiнансовi iнвестицiї - торговi ЦП Разом, ря-док

040, 045, 220 Ф-1
на 01.01.2012 125 809 98 108 0 223 917
коригування з зв'язку з переходом на МСФО (примiтка 1,  примiтка 2, примiтка 3, примiтка 4) -20 427 -88 817 88 312 -20 932
з врахуванням коригування на 01.01.2012105 382 9 291 88 312 202 985
покупка 5 500 75 084 80 584
продаж69 779 1 702 71 481
вибуття 0
переоцiнка ** (примiтка 5) 7 360 94 769 102 129
уцiнка ** 0
перекласифiкацiя 0
на 31.12.2012 41 103 90 033 183 081 314 217

примiтка 5: станом на 31.12.2012 переоцiнка фiнансових iнвестицiй для продажу у розмiрi 7 360 тис.грн.знайшла своє вiдображення в рядку  330
Ф-1, результат переоцiнки фiнансових торгових цiнних паперiв вiдображено в рядку 130 Ф-2.  

Позики та дебiторська заборгованiсть, у т.ч. заборгованiсть страхувальникiв
Балансова вартiсть
на 31.12.2011 коригування на 31.12.2011* на 31.12.2012



Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 1 545 1 545 799
Знецiнення дебiторської заборгованостi страхувальникiв 0 0 0
Дебiторська заборгованiсть перестрахувальникiв 579 579 1 718
Знецiнення дебiторської заборгованостi перестрахувальникiв 0 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0
Знецiнення догвострокова дебiторської заборгованостi 0 0 0
Короткострокова дебiторська заборгованiсть при продажу цiнних паперiв (примiтка 1) 0 1 300 1 304
Знецiнення короткострокової дебiторської заборгованостi при продажу цiнних паперiв0 0 0
Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть (перед бюджетом, фондами, за послуги (примiтка 2) 48 46 94
Знецiнення iншої короткострокової дебiторської заборгованостi 0 0 0
Всього, в т.ч. 2 172 3 470 3 915
  довгострокова 0 0 0
  короткострокова 2 172 3 470 3 915

Товариство не має заборгованостi з пов'язаними сторонами
*Змiни, якi вiдбулись в дебiторськi заборгованостi станом на 31.12.2011 пов'язанi з: 
примiтка 1: коригуванням заборгованостi з продажу цiнних паперiв
примiтка 2: коригуванням витрат на придбання товарiв, робiт, послуг.

11. Внеоборотнi активи, якi призначенi для продажу та припинення опе-рацiй

IFRS5 р41
В звiтному перiодi внеоборотнi активи, якi можна класифiкувати для продажу вiдсутнi.
 
12. Капiтал

ssued (share) capital
Акционерний (уставний) капiтал
IAS1 p79
Змiни в Статутному капiталi Простi акцiї Емiсiйний дохiд Викупленi акцiї Всього акцiонерний капiтал

кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума
на 01.01.2011 року, в т.ч.: 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
випущенi, але не оплаченi0 0 0 0 0 0 0 0
власнi акцiї, якi викупленi у акцiонерiв 0 0 0 0 0 0 0 0
на 31.12.2011 року 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
за 2012 рiк
випущено 0 0 0 0 0 0 0 0
збiльшена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
знижена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
на 31.12.2012 року, в т.ч.: 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
випущенi, але не оплаченi0 0 0 0 0 0 0 0
власнi акцiї, якi викупленi у акцiонерiв 0 0 0 0 0 0 0 0
IAS1 р79  
Привiлейованi акцiї не зареєстровано. Протягом 2012 року змiн у Статутному капiталi не було.

Фонди
IAS1 р79
Склад Власного капiталу  на 31.12.2011 коригування на 31.12.2011 на 31.12.2012 примiтки
Статутний капiтал 82 000 82 000 82 000 Статутний капiтал не зазнав змiн
Iнший додатковий капiтал 88 303 0 7 360 станом на 31.12.2011 в рядку 330 Ф-1 вiдображенi коригування у зв'язку з переквалiфiкацiєю
цiнних паперiв, якi були дооцiненi в попереднiх перiодах на суму 88 303 тис.грн., в торговi. Коригування здiйснено на рахунок  "Нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток)" (роздiл 10. Фiнансовi iнвестицiї примiтка 3).
Резервний капiтал21 297 21 297 21 757 в 2012 роцi згiдно Статуту Товариства резервний капiтал та Рiшенню загальних зборiв акцiонерiв №
19 вiд 03.04.2012 збiльшено на 460 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 32 442 101 189 137 967 станом на 31.12.2011 у зв'язку з переходом на облiк за МСФО
скори-говано рядок 350 Ф-1 на суму дооцiнки 88 303 тис.грн., зменшено на суму списання векселiв 20 427 тис.грн. (роздiл 10. Фiнансовi
iнвестицiї примiтка 1) та акцiй 219 тис.грн. (роздiл 10. Фiнансовi iнвестицiї примiтка 4), а також за рахунок уцiнки ЦП на суму 286 тис.грн.
(роздiл 10. Фiнансовi iнвестицiї примiтка 2) i за рахунок доходу отриманого при продажу ЦП на суму 1 300 тис.грн. та коригу-вання витрат на
суму 76 тис.грн.

 
13. Iншi забезпечення

IAS37 84 IAS37 p85 
Види забезпечень i резервiв Балансова вартiсть на 01.01.2012 Створено Збiльшення Використано збiльшення (зменшення) з причини
змiни вартостi грошових коштiв збiльшення (зменшення) з причини змiни ставки  дис-контування збiльшення (зменшення) з причини
курсових рiзниць збiльшення (зменшення) з причини iнших змiн Балансова вартiсть на 31.12.2012 пояснення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам2 0 19 0 0 0 0 0 21 розраховано в грошовому еквiвалентi вiдповiдно до
кiлькостi невикористаних днiв вiдпустки на кiнець року
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується



Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується
Резерв сумнiвних боргiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 у 2012 роцi вiдсутнiй
Разом, в т.ч. 2 0 19 0 0 0 0 0 21  
довгостроковi резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
короткостроковi резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
14. Страховi зобов'язання i активи з перестраху-вання

IAS18 p35, IAS11 p39; IAS1 p88
Види забезпечень i резервiв Балансова вартiсть на 01.01.2012 Рух по страховим зобов'язанням Балансова вартiсть на 31.12.2012

Збiльшення Використано
1 2 3 4 5
Резерв незароблених премiй на короткостроковi договори добровiльного страхування майна (майна, транспорта, водного транспорта,
фiнаносивх ризикiв, вантажiв) 3 182 4 370 2 576 4 976
Резерв незароблених премiй на короткостроковi договори добровiльного особистого страхування 1 2 1 2
Резерв незароблених премiй на короткостроковi договори обов'язкового страхування 2 0 2 0
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв на короткостроковi договори страхування транспорту 75 614 606 83
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi на короткостроковi договори добровiльного страхування майна (майна, транспорта, водного
транспорта, фiнаносивх ризикiв, вантажiв) 1 262 4 322 4 587 997
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi на короткостроковi договори добровiльного страхування вiдповiдальностi 6 1 2 5
Частка перестраховикiв у резервi не-зароблених премiй на договори  добровiльного страхування майна (майна, транспорта, водного
транспорта, фiнаносивх ризикiв, вантажiв) -1 636 -1 499 -1 225 -1 910
Частка перестраховикiв в резервi за-явлених, але не виплачених збиткiв страхування транспорту -38 -7 -8 -37
Разом, в т.ч. 2 854 7 803 6 541 4 116
довгостроковi зобов'язання по резервам 0 0 0 0
короткостроковi зобов'язання по резервам 0 0 0 0

Товариство не здiйснює догострокове страхуваня життя.
Формуються вiдповiдно до Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за вида-ми страхування, iншими нiж страхування
життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104. Товариство формує резерв незароблених премiй методом 1/365,
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi за кожною неврегульованою подiєю та  резерву заявлених, але не виплачених  збиткiв.
Адекватнiсть страхових резервiв станом на 31.12.2012 року пiдтверджена актуарiєм.

 

15. Доход вiд страхових премiй та iншi доходи
IAS11 p39  
Методи, використанi для визначення виручки, визнаної у звiтному перiодi.                                    Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного
перiоду за укладеними договорами страхування за-лежить вiд визначених  договором страхування умов, набрання чинностi  та  сплати
страхувальником страхових платежiв, враховуючи особливостi ст.18 закону України " Про страхування"  вiд 7 березня 1996 року N 86/96-В.
Доходи за укладеними договорами нараховуються в програмi "Галактика ERP" наступними методами нарахування у вiдповiдностi до умов
договору:
I) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати": проводиться нарахування договорiв обов'язкового страхування з дати початку дiї,
вказаної в договорi;
II) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати оплати": проводиться нарахування по дого-ворам, умовами яких визначено, що
договiр набуває чинностi з моменту сплати страхової премiї та в договорi не визначенi перiоди страхового захисту вiдповiдно до календарного
плану. Таким методом нараховуються договори добровiльного страхування майна, добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами та iншi ;
III) метод нарахування пропорцiйно "По банкiвським випискам": проводиться нарахування за догово-рами добровiльного страхування
умовами яких визначено, що нарахування страхової премiї та строк дiї договорiв прив'язанi до визначених календарним планом перiодiв та
страхового захисту, який надає Товариство.
Способи, що застосовувалися для визначення стадiї завершеностi договорiв.                                      1.Фактичний строк дiї договору страхування
визначається перiодами страхування, за якi в повному обсязi сплачено страховi платежi.
2. Дiя договору припиняється та втрачає чиннiсть за згодою Сторiн, а також у разi закiнчення строку дiї або виконання Страховиком
зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi.

IAS11 p40,42
Показники2012

1 2
Страховi платежi нарахованi 11 425
передано в перестрахування 3 368
змiна резерву незароблених премiй -1 519
Нетто величина страхових премiй (Страховi платежi заробленi) 6 538
Доходи вiд регресно-позовної роботи 39
Всього операцiйний результат вiд страхової дiяльностi 6 577
Iншi доходи вiд агентської дiяльностi (за проданi полiси iнших страхових компанiй) 19
Iнвестицiйний дохiд 416
- дивiденди отриманi 0



- вiдсотки нарахованi 0
- доходи по iнвестицiям до погашення 0
- вiдсотки по поточних та депозитних рахунках 416
Дохiд по фiнансовим активам 103 614
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових активах, якi облiковуються як для продажу 103 614
- дольових iнструментах 0
- боргових iнструментах 0
Переоцiнка фiнансових активi через прибуток 0
Всього доходiв 110 626

16. Витрати 
IAS1 p93
Операцiйнi витрати 2012

1 2
Страховi виплати/вiдшкодування за договорами страхування iншими, нiж страхування життя219
Змiна резерву збиткiв -257
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi   перестраховиками -203
Аквiзицiйнi витрати 604
Адмiнiстративнi витрати 1 061
Амортизацiя основних засобiв16
Амортизацiя НМА0
Iншi операцiйнi витрати 30
Фiнансовi витрати: 0
- кредити банкiв 0
- курсова рiзницi 0
Iншi витрати 71 482
Всього витрат 72 952

Елементи операцiйних витрат  
Матерiальнi затрати 20
Витрати на оплату працi 648
Вiдрахування на соцiальнi заходи 227
Амортизацiя 16
Операцiйна оренда 25
Iншi операцiйнi витрати 806
Всього 1 742

17. Витрати по кредитам i позикам
IAS23 p26
Витрати по кредитам та позикам вiдсутнi

18. Прибуток на акцiю
IAS33 p.68,70

2012
Базовий прибуток , тис.грн. 37 238
  - в т.ч. прибуток вiд дiяльностi, яка продовжується 0
  - прибуток (збиток) вiд дiяльностi, яка припинилась 0
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй 20 500
Всього базовий прибуток на  одну акцiю (грн.) 1 816,5061
Розводнення коригування прибутку на  
  - процентнi витрати по конвертованим борговим зобов'язанням 0
  - iншi збiльшення (зменшення) прибутку 0
Прибуток, який використовується для розрахунку розводненого прибутку на акцiю 0
  - в т.ч. прибуток вiд дiяльностi, яка продовжується 0
  - прибуток (збиток) вiд дiяльностi, яка припинилась 0
Корригування середьозваженої кiлькостi простих акцiй на 0
  - передбачувану конвертацiю в акцiї боргових зобов'язань 0
  - опцiони на акцiї0
Середньозважена кiлькiсть випущених простих акцiй для розрахунку розводненого прибутку на акцiю (тис. шт.) 20 500
Разом розводнений прибуток на акцiю (гривня на акцiю) 1 816,5061
Базовий прибуток на акцiю розрахований як вiдношення прибутку власникiв органiзацiї до середньозваженого кiлькостi випущених простих
акцiй, за винятком акцiй, якi викупленi Товариством.
IAS33 p64
Розрахунок прибутку на акцiю не вiдображає ретроспективнi коригування  у зв'язку з вiдсутнiстю змiни кiлькостi акцiй

19. Рух грошових коштiв
IFRS5 3c

2012
Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi  
отриманi страховi премiї 11 116
передано в перестрахування -3 195
повернутi страховi премiї -143
надходженнi по регреснiй роботi 40



агентська винагорода за проданi полiси iнших страхових компанiй 16
виплаченi страховi виплати/вiдшкодування -195
отримано частку вiд перестраховика 50
аквiзицiйнi витрати -604
витрати на оплату працi, в т.ч. i вiдрахування на соцiальнi заходи та пода-ток з доходiв фiзичних осiб -915
витрати на оплату товарiв, послуг -239
податок на прибуток -451
iншi надходження ( в.ч. вiд ФСС) 133
iншi платежi -16
Чистий рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi 5 597
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  
реалiзацiя дольових цiнних паперiв 9 700
придбання дольових цiнних паперiв -14 641
придбання боргових цiнних паперiв 0
отриманi вiдсотки по поточних та депозитних рахунках 428
наданi позики -3 917
повернутi позики 3 901
Чистий рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi -4 529
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 0
Чистий рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi 0
Всього рух грошових коштiв 1 068
IAS7 p48
На банкiвських рахунках Товариства станом на 31.12.2012 року облiковується: на депозит-них рахунках в рейтингових банках 1 850 тис. грн.,
на поточних рахунках  - 2 712 тис.грн. В касi 3 тис. грн. готiвки. Вказанi кошти використовуються для покриття страхових зобов'язань.
Вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про Страхування" кошти страхових резервiв Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi,
прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi.
IAS7 р40
В Товариствi вiдсутнi грошовi потоки, якi можуть виникнути у зв'язку з придбанням дочiрнiх пiдприємств. 

Cash and cash equivalents Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31.12.2012
Грошовi кошти в касi 3
Грошовi кошти на депозитних банкiвських рахунках 1 850
Грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках 2 712
Банкiвськi договори, якi класифiкованi як еквiвалент грошових коштiв 0
Короткостроковi iнвестицiї, класифiкованi як еквiвалент грошових коштiв0
Банковскi овердрафти0
Разом грошових коштiв та їх еквiвалентiв 4 565

20. Винагорода працiвникам

IAS19, IFRS2 p51
види винагороди 2012
заробiтна плата працiвникам 648
взноси в соцiальнi фонди 227
iншi винагороди 0
всього короткостроковi винагороди 875
Винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi - пенсiйнi програми з вста-новленими внесками0
Винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi - пенсiйнi програми з вста-новленими виплатами 0
Вихiдна допомога 0
Компенсацiйнi виплати дольовими iнструментами 0
iншi витрати на утримання  
Всього витрат 875

21. Подiї пiсля дати балансу
IAS10 p19  Вiдсутнi
IAS10 p21  Вiдсутнi

22. Iнша iнформацiя
IAS10 p125  Вiдсутнi

Голова Правлiння Г.Л.Кулжинський
Головний бухгалтер Н.В.Сокольська


