Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння
Осадчий Олександр Васильович
(посада)
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
17.04.2013
М.П.
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33248430
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , д/н, 49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0567161922 0567165632
1.6. Електронна поштова адреса емітента
gd.ingosstrah@pbank.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
"Вiдомостi НКЦПФР" № 74
17.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://ings.com.ua в мережі Інтернет 17.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
X
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
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
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:
X
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
X
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
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:
X
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
X
папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
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
X
(стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний
період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при
поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними
X
стандартами фінансової звітності
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)
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 рейтингова агенства.
“Iнформацiя про органи управлiння емiтента” - не заповнюють
емiтенти - акцiонернi товариства.
“Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
30. Примітки
розмiщення цiнних паперiв.
“Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi” - не
складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не
нараховувалися та не сплачувалися.
«Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується
емiтент” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)

акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
"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.
«Опис бiзнесу” - не складається для емiтентiв, якi здiйснили приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових
цiнних паперiв.
“Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” та “Iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” - випуск iпотечних
облiгацiй не здiйснювався.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не
випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ СК "IНГОССТРАХ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49094
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , д/н
3.1.6. Населений пункт
Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
Набережна Перемоги, 32
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 404130
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.11.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
88000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
88000000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку

305299
3.3.3. Поточний рахунок
26507050000686
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
3.3.5. МФО банку
305299
3.3.6. Поточний рахунок
26502050000335
3.4. Основні види діяльності
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Номер ліцензії
Дата
Дата закінчення дії ліцензії
Вид діяльності
Державний орган, що видав
(дозволу)
видачі
(дозволу)
1
2
3
4
5
Страхова
дiяльнiсть у
формi
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
добровiльного
АВ584786
02.08.2011
безстрокова
послуг України
страхування вiд
нещасних
випадкiв
Опис безстрокова
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
АВ584800
страхування
здоров'я на
випадок хвороби

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстрокова

Опис безстрокова
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
кредитiв (у тому АВ584783
числi
вiдповiдальностi
позичальника за
непогашення
кредиту)
Опис безстрокова
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
майна (крiм
залiзничного,
наземного,
повiтряного,
водного
АВ584784
транспорту
(морського
внутрiшнього та
iнших видiв
водного
транспорту),
вантажiв та
багажу
(вантажобагажу)
Опис безстрокова

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстрокова

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстрокова

Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
АВ584799
страхування вiд
вогневих ризикiв
та ризикiв
стихiйних явищ
Опис безстрокова
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
АВ584785
страхування
наземного
транспорту (крiм
залiзничного)
Опис безстроково
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
вiдповiдальностi
перед третiми
особами (крiм
цивiльної
АВ584787
вiдповiдальностi
власникiв
наземного
транспорту,
вiдповiдальностi
власникiв
повiтряного
транспорту,

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстрокова

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстроково

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстроково

вiдповiдальностi
власникiв
водного
транспорту
Опис безстроково
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
АВ584788
страхування
фiнансових
ризикiв
Опис безстроково
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
вiдповiдальностi
перед третiми
особами (крiм
цивiльної
вiдповiдальностi
власникiв
АВ299122
наземного
транспорту,
вiдповiдальностi
власникiв
повiтряного
транспорту,
вiдповiдальностi
власникiв
водного
транспорту

02.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстроково

02.12.2006

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстроково

Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
АБ100052
22.06.2005
безстроково
страхування вiд
послуг України
вогневих ризикiв
та ризикiв
стихiйних явищ
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у
формi
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
добровiльного
АБ100055
22.06.2005
безстроково
послуг України
страхування
здоров'я на
випадок хвороби
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
кредитiв (у тому АБ100053
22.06.2005
безстроково
послуг України
числi
вiдповiдальностi
позичальника за
непогашення
кредиту)
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у

АБ100049

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстроково

формi
добровiльного
страхування
фiнансових
ризикiв
Опис Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
АБ100050
22.06.2005
безстроково
страхування
послуг України
наземного
транспорту (крiм
залiзничного)
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у
формi
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
добровiльного
АБ100054
22.06.2005
безстроково
послуг України
страхування вiд
нещасних
випадкiв
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю
Страхова
дiяльнiсть у
формi
добровiльного
страхування
майна (крiм
залiзничного,
наземного,
повiтряного,
водного

АБ100051

22.06.2005

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України

безстрокова

транспорту
(морського
внутрiшнього та
iнших видiв
водного
транспорту),
вантажiв та
багажу
(вантажобагажу)
Опис У зв'язку зi змiною назви компанiї в 2011 роцi вiдбулась замiна на нову безстрокову лiцензiю

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довмат Тетяна Георгiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 375816 30.10.1998 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "БАДМ"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним
розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чеберда Дмитро Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 336818 18.04.2005 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
навачння в вищому навчальному закладi.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Правлiння, заступник голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiєнко Анатолiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 117857 16.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в з Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ КБ "ПриватБанк", провiдний спецiалiст
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним
розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Правлiння, перший заступник Голови Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бичихiна Олена Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 599060 20.05.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Промислова компанiя-2003", Генеральний директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним
розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осадчий Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 527737 09.10.2006 Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Служба в Збройних силах України
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Правлiння ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода виплачується за штатним
розкладом та Положенням "Про оплату працi ПРАТ СК "IНГОССТРАХ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вельк Юлiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 168360 23.04.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер Житлово-будiвельного кооперативу № 78 "Горняк -2"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Анастасiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 694238 08.10.1999 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1983
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
юрист ТОВ "Український Ритейл"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шрамко Юрiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 192198 16.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**

вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП <ПРОМЕКС>, юрист-консультант
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член Налядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петров Євген Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 151765 28.04.1998 АНД РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiєю не володiємо.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколаєва Iрина Євгенiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 792614 03.04.2000 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнформацiєю не володiємо
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту та Положення "Про Наглядову раду ПРАТ СК "IНГОССТРАХ", Винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
Кількість за видами акцій
фізичної особи
Від
(серія, номер, дата
Прізвище, ім'я,
Дата
Кількість загальної
видачі, орган, який
Посада
по батькові
внесення
акцій
кількості прості прості на привілейовані привілейовані
видав)* або
на
посадової особи
до реєстру (штук)
акцій (у іменні пред'явника
іменні
ідентифікаційний
пред'явника
відсотках)
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
АК 792614
03.04.2000
Голова
Нiколаєва Iрина Жовтневий РВ ДМУ
Наглядової
0
0
0
0
0
0
Євгенiївна
УМВС України в
Ради
Днiпропетровськiй
обл

АК 151765
член
28.04.1998 АНД РВ
Петров Євген
Налядової
ДМУ УМВС України
Володимирович
Ради
у Днiпропетровськiй
областi вiд
АК 192198
16.06.1998
член
Шрамко Юрiй Жовтневим РВ ДМУ
Наглядової
Сергiйович
УМВС України в
Ради
Днiпропетровськiй
областi
АН 527737
09.10.2006
Осадчий
Голова
Новомосковським
Олександр
Правлiння
МВ УМВС України в
Васильович
Днiпропетровськiй
обл.
член
АЕ 599060
Правлiння,
20.05.1997
перший
Бичихiна Олена Кiровський РВ ДМУ
30.12.2004
заступник Анатолiївна
УМВС України в
Голови
Днiпропетровськiй
Правлiння
обл.
член
СВ 117857
Правлiння, Андрiєнко
16.12.1999
заступник Анатолiй
Ленiнським РВ
голови
Володимирович УМВС України в з
Правлiння
Запорiзькiй обл.
АК 375816
30.10.1998
Головний Довмат Тетяна Iндустрiальний РВ
бухгалтер Георгiївна
ДМУ УМВС України
в Днiпропетровськiй
обл.
член
Шевченко
АК 694238
Ревiзiйної Анастасiя
08.10.1999
комiсiї
Василiвна
Павлоградським МВ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.000001

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

член
Ревiзiйної
комiсiї

член
Ревiзiйної
комiсiї

УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АК 168360
23.04.1998
Вельк Юлiя
Жовтневим РВ ДМУ
Вiталiївна
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi
АН 336818
18.04.2005
Чеберда Дмитро Жовтневим РВ ДМУ
Анатолiйович
УМВС України в
Днiпропетровськiй
областi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0.000001
Усього 1
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Дата
Кількість
Найменування Ідентифікаційний
Місцезнаходження внесення
акцій
юридичної особи код за ЄДРПОУ
до реєстру (штук)
Товариство з
обмеженою
32990023
вiдповiдальнiстю
< ГЕОЛАНТ>

Товариство з
обмеженою
34408937
вiдповiдальнiстю
``IМРIС`
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю 33005351
``СПЕЦТЕХМАШ
``
РЕНАЛЬДА
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

000000

49022 Україна
Дніпропетровська
Днiпропетровський
27.11.2008
Днiпропетровськ
Молодогвардiйська,
12-А, к.3
49000 Україна
Дніпропетровська
Днiпропетровський
27.11.2008
Днiпропетровськ
проспект Газети
``Правда``, буд. 29
49007 Україна
Дніпропетровська
Днiпропетровський 27.11.2008
Днiпропетровськ
Бориса Кротова, 16
- Кiпр м. Київ Кiпр Лiмассол 4153
Като Полемiдiя
27.11.2008
Марiну Герулану, 82
-

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

Кількість за видами акцій
привілейов
прості на привілейовані
на
пред'явника
іменні
пред'явни

20000100 22.7273864

20000100 0

0

0

20000100 22.7273864

20000100 0

0

0

20000100 22.7273864

20000100 0

0

0

20000100 22.7273864

20000100 0

0

0

Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
Кількість
найменування органу, який видав внесення
акцій
паспорт**
до реєстру (штук)

Страшний
СА 018843 07.07.1995 Бердянським МВ
Володимир
14.03.1996 2438
УМВС України
Якович
Казакова Людмила СА 042978 30.09.1995 Бердянським МВ 14.03.1996 660

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

Кількість за видами акцій
привілейов
прості на привілейовані
на
пред'явника
іменні
пред'явни

46.39391056137 2438

0

0

0

12.55946717412 660

0

0

0

Анатолiївна

УМВС України

80000400 0
Усього 80000400 90.909545
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
чергові
позачергові
загальних
X
зборів*
Дата
26.06.2012
проведення
Кворум
68.18
зборів**
Порядок денний: 1.
Обрання лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з
питань порядку проведення
загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря
загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Правлiння
Товариства про результати
фiнансово-господарської
дiяльностi в 2011 роцi.
Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту
Опис
Правлiння Товариства. 5.
Розгляд звiту Наглядової
ради Товариства про
результати фiнансовогосподарської дiяльностi в
2011 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової
ради. 6. Розгляд висновкiв
Ревiзiйної комiсiї
Товариства про результати
перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi в
2011 роцi. Прийняття

рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї. 7.
Затвердження рiчного звiту
та балансу Товариства за
2011 рiк. 8. Визначення
порядку розподiлу чистого
прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками
роботи в 2011 роцi.
Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та їх
розмiр за простими акцiями
Товариства. 9. Визначення
основних напрямiв
дiяльностi Товариства на
2012 рiк. 10. Прийняття
рiшення про припинення
повноважень дiючого
складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 11. Обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 12. Про
попереднє схвалення
вчинення значних
правочинiв, ринкова
вартiсть майна або послуг,
що може бути їх предметом
перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства
за даними рiчної фiнансової
звiтностi товариства за 2011
рiк, якi можуть вчинятись
товариством у перiод з 26
червня 2012 року по 25
червня 2013 року
(включно), iз зазначенням
характеру правочинiв та їх

граничної вартостi.
Прийнятi рiшення: 1.1. Для
роз’яснення щодо порядку
голосування, проведення
пiдрахунку голосiв пiд час
голосувань, оформлення
результатiв голосувань з
пропозицiй з питань
порядку денного, а також
для вирiшення iнших
питань, пов’язаних iз
забезпеченням проведення
голосування на загальних
зборах акцiонерiв,
повноваження лiчильної
комiсiї передати зберiгачу
ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови
Договору № 3-2012 вiд
15.05.2012 року про надання
послуг по iнформацiйному
та органiзацiйному
забезпеченню проведення
загальних зборiв акцiонерiв,
призначених на 26.06.2012
р., щодо виконання
повноважень лiчильної
комiсiї, укладеного мiж
ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР»
та ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ». 1.3.
Обрати з числа працiвникiв

ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР»
наступний склад лiчильної
комiсiї: - Голова лiчильної
комiсiї – пан Дорохов
Сергiй Анатолiйович; - Член
лiчильної комiсiї – панi
Фадєєва Катерина
Вiкторiвна. 2.1. Затвердити
наступний Регламент
проведення загальних
зборiв: - надати
виступаючим по питанням
Порядку денного – до 15
хв.; - вiдвести на
обговорення питань
Порядку денного – до 15
хв.; - на виступи, довiдки –
до 10 хв. 3.1. Обрати
секретарем загальних зборiв
акцiонерiв пана Ярмiша
Євгенiя Сергiйовича. 4.1.
Роботу Правлiння ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» в 2011 роцi
визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та
напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням
його установчих
документiв. 4.2. Звiт
Правлiння ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» про
результати фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства в 2011 роцi
затвердити. 5.1. Роботу

Наглядової ради ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» в 2011 роцi
визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та
напрямкам дiяльностi
Товариства i положенням
його установчих
документiв. 5.2. Звiт
Наглядової ради ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» за 2011 рiк
затвердити. 6.1. Роботу
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» в 2011 роцi
визнати задовiльною. 6.2.
Звiт i висновки Ревiзiйної
комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» за 2011 рiк
затвердити. 7.1. Затвердити
рiчнi звiт та баланс ПРАТ
СК «IНГОССТРАХ» за 2011
рiк. 8.1. Затвердити
прибуток у розмiрi 68 285
350,23 грн. (шiстдесят вiсiм
мiльйонiв двiстi вiсiмдесят
п’ять тисяч триста п’ятдесят
гривень 23 копiйки),
отриманий ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» в 2011
роцi. 8.2. Затвердити
направлення на покриття
збиткiв минулих перiодiв
грошових коштiв в сумi 68
285 350,23 грн., що складає
100 % суми чистого
прибутку, отриманого
Товариством в 2011 роцi.
8.3. Вiдрахування до фонду
виплати дивiдендiв за

пiдсумками дiяльностi
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» в
2011 роцi не проводити.
Дивiденди за результатами
господарської дiяльностi
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ»
за 2011 рiк не нараховувати
та не сплачувати. 9.1.
Основнi напрями дiяльностi
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ»
на 2012 рiк затвердити. 10.1.
Припинити повноваження
дiючих (на момент
проведення Загальних
зборiв акцiонерiв 26.06.2012
р.) Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ». 10.2.
Вважати повноваження
дiючих (на момент
проведення Загальних
зборiв акцiонерiв 26.06.2012
р.) Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ» такими,
що втратили чиннiсть з дати
прийняття даного рiшення
на загальних зборах
акцiонерiв Товариства
26.06.2012 р. 11.1. Обрати з
26.06.2012 р. членами
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ»: № з/п
Прiзвище, iм’я, по-батьковi
Посада 1 Шевченко
Анастасiя Василiвна Член
Ревiзiйної комiсiї 2 Вельк
Юлiя Вiталiївна Член

Ревiзiйної комiсiї 3 Чеберда
Дмитро Анатолiйович Член
Ревiзiйної комiсiї Строк
повноважень складу
Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК
«IНГОССТРАХ»
встановлено п. 9.4.2 Статуту
ПРАТ СК «IНГОССТРАХ».
12.1. З метою реалiзацiї
затверджених основних
напрямкiв дiяльностi
Товариства на 2012 – 2013
роки, у вiдповiдностi до
Закону України «Про
акцiонернi товариства»,
надати попереднє схвалення
значних правочинiв, якi
можуть вчинятись
Товариством у перiод з
26.06.2012 року i до
25.06.2013 року (включно),
якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може
бути предметом даних
правочинiв бiльше 25 %
вартостi активiв Товариства
за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2011 рiк, а саме:
правочини з надання
послуг страхування, –
вартiсть кожного правочину
не повинна перевищувати
300 000 000,00 грн. (триста
мiльйонiв гривень 00
копiйок); правочини з
розмiщення грошових
коштiв на депозит, –
вартiсть кожного правочину

не повинна перевищувати
суму 400 000 000,00 грн.
(чотириста мiльйонiв
гривень 00 копiйок);
правочини з
перестрахування, – вартiсть
кожного правочину не
повинна перевищувати 200
000 000,00 грн. (двiстi
мiльйонiв гривень 00
копiйок); правочини iз
забезпечення та виконання
Товариством своїх
зобов’язань за укладеними
договорами (договорами
застави), – вартiсть кожного
правочину не повинна
перевищувати суму 500 000
000,00 грн. (п’ятсот
мiльйонiв гривень 00
копiйок); правочини з
отримання Товариством
кредитiв, – вартiсть кожного
правочину не повинна
перевищувати суму 500 000
000,00 грн. (п’ятсот
мiльйонiв гривень 00
копiйок); правочини з
придбання та/або продажу
Товариством облiгацiй
внутрiшньої державної
позики, – вартiсть кожного
правочину не повинна
перевищувати суму 70 000
000,00 грн. (сiмдесят
мiльйонiв гривень 00
копiйок); правочини iз
застави майнових прав на

отримання грошових коштiв
за депозитними договорами
та iз вiдступлення права
вимоги, – вартiсть кожного
правочину не повинна
перевищувати суму 400 000
000,00 грн. (чотириста
мiльйонiв гривень 00
копiйок). 12.2. Правочини,
на вчинення яких надано
попереднє схвалення,
вчиняються у вiдповiдностi
до Статуту Товариства та
дiючого законодавства, їх
вчинення (укладення
договорiв у кiнцевiй
редакцiї) вiдбувається
виключно пiсля надання
Наглядовою радою
товариства згоди на їх
вчинення. 12.3. У перiод з
26.06.2012 року i до
25.06.2013 року, Наглядовiй
радi Товариства розглядати
питання надання згоди на
вчинення Товариством
значних правочинiв, якщо
ринкова вартiсть майна або
послуг, що може бути
предметом таких правочинiв
бiльше 25 % вартостi
активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2011
рiк.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Загальна
Частка у
Дата
свідоцтва
Міжнародний
Форма
Номінальна Кількість
органу, що
Тип цінного
номінальна статутному
реєстрації
про
ідентифікаційний
існування та
вартість
акцій
зареєстрував
паперу
вартість капіталі (у
випуску реєстрацію
номер
форма випуску акцій (грн.) (штук)
випуск
(грн.)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
комiсiя з цiнних
Акція проста
Бездокументарні
19.11.2010 1074/1/10 паперiв та
UA4000103055
бездокументарна
1.00
88000000 88000000
100.00
іменні
фондового
іменна
ринку
Здiйснено переведення акцiй в бездокументарну форму iснування. Акцiї емiтента на зовнiшньому ринку не обертаються,
Опис
фактiв лiстингу та делiстингу не було.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Орендовані основні засоби (тис.
Власні основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
грн.)
Найменування основних
засобів
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення: 117
111
512.1
512.1
629.1
623.1
будівлі та споруди
0
0
312.1
312.1
312.1
312.1
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
5
69.7
200
200
205
269.7
інші
112
41.3
0
0
112
41.3
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
117
111
512.1
512.1
629.1
623.1
Опис в тис. грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова
вартість чистих
191090.000
170454.200
активів (тис. грн)
Статутний капітал
88000
88000
(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал 88000
88000
(тис. грн)
Згiдно зi ст.30 Закону Украхни "Про страхування" , "страховики вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi зобов'язанi
Опис
пiдтримувати належний рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв). Фактичний запас

платоспроможностi (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням iз вартостi майна (загальної суми активiв)
страховика суми нематерiальних активiв i загальної суми зобов'язань, у тому числi страхових. Страховi зобов'язання
приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому цим
Законом. На будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати розрахунковий
нормативний запас платоспроможностi. Нормативний запас платоспроможностi страховика, який здiйснює види
страхування iншi, нiж страхування життя, на будь-яку дату дорiвнює бiльшiй з визначених величин, а саме: перша пiдраховується шляхом множення суми страхових премiй за попереднi 12 мiсяцiв на 0,18 (останнiй мiсяць буде
складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому сума страхових премiй зменшується на 50 вiдсоткiв
страхових премiй, належних перестраховикам; друга - пiдраховується шляхом множення суми страхових виплат за
попереднi 12 мiсяцiв на 0,26 (останнiй мiсяць буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому сума
страхових виплат зменшується на 50 вiдсоткiв виплат, що компенсуються перестраховиками згiдно з укладеними
договорами перестрахування. "
Висновок
Вартiсть чистих активiв та розмiр статутного фонду вiдповiдають вимогам законодавства.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
Непогашена частина
Відсоток за користування
Дата
Види зобов'язань
виникнення
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)
погашення
Кредити банку
X
501264
X
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за X
0
X
X
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
3010
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
169
X
X

Усього зобов'язань
Опис:

X
504443
X
X
Податковi зобов'язання погашенi 18.02.2013р., вiдсотки за кредитом та частково тiло кредита у
сумi 55 600 тис.грн. погашенi – 25.01.2013. Iншi зобов'язання - невизначенi платежi.

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
1
2
3
26.06.2012
02.07.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1
2010 1
0
2
2011 2
1
3
2012 1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть): д/н Ні
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за
наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): д/н
Ні

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

Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Вiдмiна дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства. Затвердження нових
Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
1
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X

Так Ні
X
X
X
X
X
X
X
Так

Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

не створенi
не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): д/н
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової
ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання наглядової ради Засідання правління
акціонерів
Члени правління (директор)
Так
Так
Так
Загальний відділ
Ні
Ні
Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Ні
Так
Ні
Юридичний відділ (юрист)
Так
Так
Так
Секретар правління
Ні
Ні
Ні
Секретар загальних зборів
Ні
Ні
Ні
Секретар наглядової ради
Ні
Ні
Ні
Корпоративний секретар
Ні
Ні
Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
Ні
Ні
Ні
акціонерами
Інше(запишіть): д/н
Ні
Ні
Ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради
чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори
Наглядова
Виконавчий
Не належить до компетенції
акціонерів
рада
орган
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу
Так
Ні
Ні
Ні
чи бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та відкликання членів правління
Ні
Так
Ні
Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання та відкликання 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

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про
укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):
д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Документи
Копії
оприлюднюється в
надаються для
Інформація
документів
загальнодоступній
ознайомлення
розповсюджується на
надаються на
інформаційній базі даних
безпосередньо в
загальних зборах
запит
ДКЦПФР про ринок цінних
акціонерному
акціонера
паперів
товаристві
Фінансова звітність,
результати
Так
Так
Ні
Так
діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
Ні
Ні
Ні
Ні
відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про
склад органів
Так
Так
Ні
Так
управління
товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
документи
Протоколи
загальних зборів
Ні
Ні
Ні
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
Ні
Ні
Ні
Так
акціонерного
товариства

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства
Так

Ні

Так

Так

Так

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?
Так Ні

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік X

X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Інше (запишіть)
д/н
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
Перевiрка проводилась зовнiшнiм аудитором
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): д/н
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?
(так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх
трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше (запишіть)
У зв'язку з вимогами законодавства.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв страхового захисту майнових
iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приват Сервiс Центр", 49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32 РЕНАЛЬДА
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, Марiну Герулану, 82, Като Полемiдiя, П.С., 4153, Лiмассол, Кiпр Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <
ГЕОЛАНТ>, 49022, м.Днiпропетровськ, вул.Молодогвардiйська, 12-А, к.3 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ``IМРIС``, 49000,
м.Днiпропетровськ, проспект Газети ``Правда``, буд. 29 Склад власникiв iстотної участi в 2011 роцi не змiнювався. Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ``СПЕЦТЕХМАШ``, 49007, м.Днiпропетровськ, вул.Бориса Кротова, 16 20000100 22,7273864
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.
Порушень не було.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової
ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
В 2012 роцi сплачено штрафних санкцiй 1,7 тис.грн. за результатами перевiрки Нацкомфiнпослуг та 117,7 тис.грн. за результатами перевiрки
ДПI у Жовтневому районi м.Днiпропетровська.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Управлiння ризиками здiйснює пiдроздiл фiнансового монiторингу, фiнансової звiтностi та фiнансових ризикiв.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в компанiї немає. Ця функцiя часково покладена на бухгалтерiю, частково - на пiдроздiл
фiнансового монiторингу, фiнансової звiтностi та фiнансових ризикiв.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх
відсутність.
Фактiв вiдчуження не було.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір.
Фактiв купiвля-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi, не було.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання,
проведені протягом року, або їх відсутність.
Фактiв не було.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку.
Рекомендацiй не було.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Зовнiшнiй аудитор наглядової ради протягом року не призначався.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма <АленАудит> Код ЄДРПОУ 35281710 Мiсцезнаходження:
м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради
Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400. Номер та дата видачi
Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги зареєстроване за №4028 згiдно рiшення
Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва - до 27 вересня 2012 року. Номер та дата видачi
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на
ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових установ, що
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) серiї АБ №000597, видане 23.10.2007 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 23.10.2007
року №2070. Термiн дiї свiдоцтва - до 27 вересня 2012 року. Керiвник Iонова Олена Вiкторiвна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора
№006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату - до 20.07.2012 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторськi послуги ПРАТ СК "IНГОССТРАХ" надаються протягом шести рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року.
Аудитський висновок фiнансово-господарської дiяльностi для отримання лiцензiй.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора.
Випадкiв виненкнення конфлiкту iнтересiв не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом п'яти рокiв аудитор не змiнювався.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягень не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Розглядом скарг споживачiв займається юридична служба та пiдроздiл з врегулювання збиткi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника
фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Асадулова Надiя Ельдарiвна
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом
року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Пiдрахунок кiлькостi скарг, що надiйшли, та кiлькостi задоволених скарг не проводиться.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання
фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Судовi справи проти ПРАТ СК «IНГОССТРАХ»: Номер Коментар Сложность A-D по возрастанию Орган Цiна Позивач Дата засiдання 21688/10 Ингосстрах Про стягнення несплаченого страхового вiдшкодування. C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 21560,98
99909J - Баракат Юлия Павловна 15/03/11 Ингосстрах A 191 - Торезький мiський суд Донецької областi 84952 9991UC - Смитюх Сергей
Александрович 07/04/11 6-624ск13 Про стягнення матерiальної та вiдшкодування моральної шкоди внаслiдок ДТП
20120928PBDNH000000002002 20121122PBDNH000000001129 20130219PBDNH000000003290 C 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 60430,6 99940I - Романенко Тамара Григорiвна 04.01.2013 6-43962ск12 Иск Антипова
А.П. к ЗАТ "Страховая компания"Ингосстрах" о возмещении вреда впоследствии ДТП 20120904PBDNH000000002446
20120914PBDNH000000001085
20121019PBDNH000000001842
20121108PBDNH000000001871
20121106PBDNH000000001728
20130115PBDNH000000001710 20130121PBDNH000000000817 B 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i
кримiнальних справ 11105 999TGA - Антипова Александра Павловна 22.02.2013 2-5617/10 Про стягнення страхових виплат. C 4 -

Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 42825,55 9995TR - Крамаренко Олена Петрiвна 14.02.2011 2-2425/10 Про захист прав споживачiв
A 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 14108,96 9996JE - Сiкмар Iван Васильович 22.06.2010 2-3094/10 про стягнення компенсацiї
A 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 38848 9996QU - Орчикова Iрина Сергiївна 31.01.2011 22-ц/490/10343/12(38) про стягнення
страхового вiдшкодування 175512,36 грн. та моральної шкоди 100000,00 грн. 20110929PBFICB00000001445 20111117PBFICB00000000798
20120328PBDNH800000002200
20120330PBFICB00000001167
20120423PBFICB00000002593
20120423PBDNH800000002867
20121005PBDNH000000000839 D 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 275512,36 99970U - Пономаренко Олена ВIкторiвна
21.11.2012 2-11/11 про визнання недiйсним цiнного паперу i договорiв та повернення кожною iз сторiн правочинiв коштiв, одержаних на їх
виконання 20110914PBFICB00000000802 20120207PBDNH800000001668 20120220PBDNH800000002650 20120305PBDNH000000000256
20120315PBFICB00000001343 20120627PBFICB00000000251 20120627PBDNH800000002277 C 81 - Барський районний суд Вiнницької
областi 45,5 9993RQ - Склярук Клавдiя Леонiдiвна 26.02.2013 2-1201/11 Про визнання смертi страховим випадком, визнання страхового акту
недiйсним C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 65000 9991P9 - Меркулова Анна Васильевна 01.11.2012 2-836/10 про стягнення
страхового вiдшкодування та моральнї шкоди C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 29455,45 9997ZY - Карпачов Володимир
Олександрович 12.10.2012 про розiрвання додаткових угод 20120125PBDNH800000000382 20120522PBFICB00000000629
20120712PBFICB00000000990 20120719PBFICB00000001990 20120719PBFICB00000000486 20120730PBFICB00000000129 C 81 - Барський
районний суд Вiнницької областi 64500,5 99984Q - Медведєва Iнна Петрiвна 11.03.2013 6-864ск13 Про стягнення страхового вiдшкодування
в рахунок погашення заборгованностi за кредитним договором 20120220PBDNH800000002630 20120625PBFICB00000001883
20121010PBDNH000000002331 20121016PBDNH000000003173 20130131PBDNH000000000149 C 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 24596,37 999AIU - Пономарчук Татьяна Александровна 08.01.2013 2-5644/10 про
визнання рiшення незаконним та стягнення страхової суми 20120627PBDNH800000002304 C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська
51650 999EAW - Беккер Надiя Валентинiвна 16.10.2012 2-2282/11 про стягнення суми страхового вiдшкодування C 4 - Бабушкiнський райсуд
м.Днiпропетровська 133295,75 999A38 - Андрєєв Юрiй Романович 28.12.2012 2/0531/871/12 Про стягнення страхової виплати.
20110926PBFICB00000001178
20111007PBFICB00000001034
20111007PBDOH000000001465
20111010PBFICB00000001982
20111212PBFICB00000001903
20111208PBDOH000000001856
20111227PBDNH800000001855
20111229PBDOH000000001310
20111201PBFICB00000001701 20130204PBDNH000000001666 A 161 - Куйбишевський районний суд м.Донецька 51150 999JK5 - Трушкiна
Валентина Василiвна 30.01.2013 2п-9092 B 243 - Ужгородський мiськрайсуд Закарпатської обл. 50000 999KGP - Попадинець Степан
Степанович 21.11.2011 2-3593/10 Стягнення страхового вiдшкодування B 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 550000 99AFZC Круглий Олександр Володимирович 16.11.2011 2-7006/11 Смотри также 20101104PB0000000113 C 10 - Жовтневий райсуд
м.Днiпропетровська 11297,67 999G7F - Курупiй Володимир Петрович 25.05.2012 2-3334/11 Про стягнення страхового вiдшкодування B 4 Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 83251,67 9994GM - Гейвах Володимир Васильович 17.11.2011 6-34630ск12 про зобов'язання
нарахування та виплати суми страхового вiдшкодування за договором страхування майна 20121010PBDNH000000003065
20121017PBDNH000000002242 20121219PBDNH000000001618 20130109PBDNH000000000915 C 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 1690 99A0GK - Газдик Сергiй Сергiйович 24.10.2012 2/174/8/2013 про стягнення
матерiальної та моральної шкоди C 40 - Вiльногiрський мiський суд Днiпропетр. обл. 34546 9990AM - Будзь Павло Володимирович СПД
13.03.2013
22ц/1190/2869/12
про
вiдшкодування
матерiальної
та
моральної
шкоди.20110909PBFICB00000000378
20120321PBDNH800000001822
20120419PBDNH800000000499
20120531PBFICB00000001864
20120606PBFICB00000001519
20120615PBFICB00000002078
20120702PBFICB00000000692
20120711PBFICB00000000406
20121011PBDNH000000000052
20130214PBDNH000000002996 20130218PBDNH000000000536 20130220PBDNH000000003372 20130307PBDNH000000002347 B 366 Апеляцiйний суд Кiровоградської областi 45,5 999JQG - Лоцман Валерiй Миколайович 14.02.2013 2-5265/10 Про стягнення страхового

вiдшкодування, моральної шкоди та iн. C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 4864,91 99A967 - Баєвська Iрина Олегiвна
29.02.2012 412/4055/2012 Про стягнення страхового вiдшкодування та iн. 20120327PBDNH800000002260 20120614PBDNH800000002051
20120622ABABH000000000015 20120627PBFICB00000002262 D 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 15990,27 99912A - Бахтиаров
Константин Александрович 27.06.2012 2-2044/11 про захист прав споживачiв, зобовязання вчинити певнi дiї, стягнення матерiаьного збитку
та моральої шокди 20111230PBDNH000000000954 B 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 29179 99ADL1 - Послушна Валентина
Дмитрiвна 11.04.2012 22ц/790/1284/13 Про захист порушеного права сроживача на виплату страхового вiдшкодування
20110912PBFICB00000002117
20120203PBDNH800000002296
20120224PBDNH800000001316
20120330PBDNH000000000119
20120328PBDNH800000002218
20120913PBDNH000000001008
20121108PBDNH000000001643
20130206PBDNH000000000347
20130207PBDNH000000002594 A 645 - Апеляцiйний суд Харкiвської областi 78761,29 99AIFO - Маковецький Борис Владиславович
13.03.2013 2-1889/10 Про стягнення страхового вiдшкодування, пенi, 3% рiчних, та iнфляцiйних. C 4 - Бабушкiнський райсуд
м.Днiпропетровська 36613,3 99AL9I - Синько Михайло Анатолiйович 27.07.2010 2-7571/2011 Про стягнення страхового вiдшкодування,
витрат на евакуацiю ТЗ, пенi, матерiальної шкоди, моральної шкоди, судових витрат D 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 158166,28
99ALI9 - Димитрович Сергiй Васильович 28.09.2011 22/2690/8108/2012 Про стягнення страхового вiдшкодування та неустойки C 780 Апеляцiйний суд м.Києва 131696,46 99AN72 - Манчук Сергiй Олексiйович 07.06.2012 2-1323/11 про стягнення заборгованостi A 87 Хмiльницький мiськрайсуд Вiн.обл. 66428,6 99ANV0 - Терещенко Вадим Альбертович 05.03.2013 8-1206/13/5847/2012 вiдшкодування шкоди
пiсля ДТП 20111129PBDNH000000001316 20111215PBDNH000000002058 20120116PBDNH800000001779 20120213PBDNH800000001593
20120606PBFICB00000001478 20121119PBDNH000000002877 B 373 - Брянкiвський мiський суд Луганської обл. 1 99ATFC - Цимбала Олена
Василiвна 16.01.2013 6-38195ск12 про захист прав споживачiв 20111227PBDNH800000001834 20111229PBDNH000000000386
20120120PBDNH000000001156
20120118PBDNH800000001917
20120209PBDNH800000001386
20120213PBFICB00000000024
20120731PBDNH800000001551 20120816PBDNH000000001597 B 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i
кримiнальних справ 23000 999RI9 - Гаврищук Владимир Леонидович 09.01.2013 6-1198ск13 про стягнення страхового вiдшкодування
20111226PBFICB00000000373
20120716PBZPH000000002295
20120716PBZPH000000002301
20120716PBZPH000000002822
20120813PBDNH000000002106 20130219PBDNH000000003298 20130307PBDNH000000002634 C 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 127164 99ANI3 - Жужельський Олександр Олексiйович 05.02.2013 2/1612/178/12 регресс
соответчиком привлечена СК "Партнер" (ухвала от 29.02.12) A 513 - Комсомольський мiськ.суд Полтавської обл. 13754,2 99AWKE - Леушин
Алексей Сергеевич 16.01.2013 6-49634ск12 про вiдшкодування шкоди 20120104PBDNH800000002101 20120106PBFICB00000000550
20120203PBDNH800000002284
20120208PBFICB00000000609
20120320PBDNH800000000400
20120320PBDNH000000000788
20120626PBFICB00000002417
20120720PBFICB00000000538
20120731PBFICB00000000336
20121025PBDNH000000000548
20121102PBDNH000000002537 20121227PBDNH000000001599 20130109PBDNH000000000955 20130218PBDNH000000002668 B 9990TX Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 79936,2 99AD70 - Чучук Олексiй Iгоревич 04.02.2013
2/1622/294/2012 про визнання незаконним рiшення страховика про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування
20120111PBDNH800000000629
20120112PBFICB00000000788
20120112ABABH000000000006
20120203PBDNH800000002300
20120606ABABH000000000015 20120608PBFICB00000002014 20130116ABABH000000000112 A 527 - Октябрський райсуд м.Полтави 0
99AWXA - Iтанi Олена Сергiївна 05.02.2013 22ц-774/2660/67 про вiдшкодування матерiальної i моральної шкоди
20120119PBFICB00000000362 20120118PBDNH800000000564 20130108PBDNH000000001457 20130307PBDNH000000002643 A 47 Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 46035 99AXLO - Калюжний Костянтин Анатолiйович 22.03.2013 22ц-6983/12 про захист прав
споживача 20120608PBFICB00000000274 20120615PBFICB00000001187 20120615PBDNH800000001013 20120702PBFICB00000001716
20120711PBFICB00000000357
20120719PBFICB00000001844
20120913PBDNH000000001038
20120920PBDNH000000002052

20130103PBDNH000000002505 20130102PBDNH000000001165 20130111PBDNH000000001570 20130111PBDNH000000002106 B 280 Апеляцiйний суд Запорiзької обл. 37590 999WA7 - Касьянова Антонiна Олексiївна 29.01.2013 412/1301/2012 про стягнення страхового
вiдшкодування 20120206PBDNH800000002758 B 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 76498,12 99AP3G - Манзюк Микола
Георгiйович
02.04.2012
22ц/780/1241/13
про
стягнення
страхового
вiдшкодування
20120206PBDNH800000002703
20120210PBFICB00000001513
20120315PBFICB00000001418
20120326PBFICB00000003055
20120404PBDNH800000000159
20120706PBK4H000000001467
20120707PBDNH000000001253
20121112PBDNH000000002055
20121119PBDNH000000002805
20121204PBDNH000000002960 20121218PBK3H000000002089 20130208PBDNH000000002667 B 337 - Апеляцiйний суд Київської областi
54903,06 99AXIA - Гордiєнко Василь Олексiйович 25.02.2013 2/1554/402/12 20120306PBDNH000000001585 A 183 - Шахтарський
мiськрайонний суд 4416,19 99A0O9 - ВАТ "Українська страхова компанiя "Дженералi Гарант" 11.03.2013 6-4259ск13 про стягнення страхової
виплати за договором особистого страхування 20120313PBIFH000000002162 20120511PBFICB00000002271 20121212PBHMH000000002023
20130207PBDNH000000001017 A 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 230000 99BRVD Синкевич Н.В. 21.01.2013 0427/2111/2012 Про захист прав споживача, сума кредиту 50 940,97 грн. 20120419PBDNH800000000507
20120424PBFICB00000002549
20120515PBFICB00000002130
20120726PBFICB00000001870
20120816PBDNH000000001522
20120912PBDNH000000001226 A 22 - Новомоск. мiськрайсуд Днiпропетр.обл. 1 99AW96 - Осiпов Андрiй Анатолiйович 03.12.2012 22ц/490/8966(35) Про стягнення шкоди 20120510PBDNH800000002573 B 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 6410,98 99BXP7 Шумаков Вiктор Миколайович 09.10.2012 22ц-2451 про визнання недiйсною пiдвищення процентної ставки 20120412PBDNH800000001680,
оскарження
ухвали
про
залишення
позову
без
розгляду
20120622PBFICB00000002374
20120703PBFICB00000000155
20120627PBDNH800000002159 20121002PBDNH000000002602 B 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 22055,95 9990UV - ТОВ
УФА "Верус" 28.03.2013 2-108/2136/12 Иск ПриватБанка к Волошину В.Н. об обращении взыскания на залоговое имущество Встречный иск
Волошина В.Н. к ПриватБанку и Ингосстраху о взыскании страхового взмещения 20120428PBDNH800000001447
20120503PBFICB00000001557
20120511PBDNH000000000259
20120529PBFICB00000002244
20120529PBDNH800000000803
20120531PBFICB00000000466 20121211PBDNH000000001474 A 60 - Керченський мiський суд АРК 101609 99BYL4 - Волошин Вiктор
Миколайович 12.02.2013 412/7424/2012(3836) про стягнення суми страхового вiдшкодування B 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська
253372,89 99BZIM - Назаренко В.Г. 30.07.2012 0418/2434/2012 про стягнення грошових коштiв 20120813PBDNH000000002739 A 16 Кiровський районний суд м.Днiпропетровська 0 999R8K - Сторожко Олександр Петрович 16.07.2012 2-186/2012
20120702PBFICB00000001666
20120703PBFICB00000000188
20130108PBDNH000000001884
20130115PBDNH000000000509
20130204PBDNH000000001673 20130218PBHMH000000001972 A 999099 - Болехiвський мiський суд Iвано-Франкiвської областi 107,3
99AL7T - ПАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна" 28.02.2013 403/10357/12 C 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська
15345,02 9991HZ - Мiщук Ганна Семенiвна (i.к. 1901012821) 26.02.2013 412/8995/2012 C 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 69428
99C0S4 - Янковий Сергiй Вiкторович 31.10.2012 22-ц/490/8957/12 про збов"язання вчинити певнi дiї та списання неправомiрно нарахованої
суми заборгованостi 20120613PBDNH800000002579 20120815PBDNH000000002242 B 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi
11266,64 999G99 - Остапенко Любов Олексiївна 04.10.2012 20121224PBDNH000000001847 B 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з
розгляду цивiльних i кримiнальних справ 109700 99C14C - Молодецький Валерiй Миколайович 14.02.2013 22ц-4266/2012
20120620PBDNH800000001448
20120702PBFICB00000001730
20120706PBFICB00000000588
20120731PBFICB00000000360
20120820PBDNH000000001769 A 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 38877,4 99C15D Чеботарьова Людмила Євгенiвна 01.02.2013 5011-52/8075-2012-50/461-2012 HZ связный реф. 20120831PB0000000269 A 782 - Господарський
суд м. Києва 23927,4 99C1D3 - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" 04.12.2012 2-2278/12 о взыскании
страхового
возмещения
20120703PBFICB00000000163
20120627PBDNH800000002272
20121011PBDNH000000000540

20121015PBDNH000000002596
20121016PBDNH000000003003
20121029PBDNH000000002120
20130111PBDNH000000001669
20130121ABABH000000000018 20130116ABABH000000000033 B 382 - Ленiнський райсуд м. Луганська 1 99C1FM - Терновская Валентина
Александровна 11.03.2013 2-659/12 про звернення стягнення B 152 - Дружкiвський мiський суд Донецької обл. 53743,15 99C202 - Голуб
Олександр Миколайович 22.02.2013 22ц-5578 У т.ч. про визнання п. 16.3. договору страхування недiйсним 20120912PBDNH000000001571
20121016PBDNH000000000317 20121114PBDNH000000001019 20121119PBDNH000000002844 20121204PBLGH000000002183 B 402 Апеляцiйний суд Луганської областi 39450 99AJ9Z - Безбах Вiталiй Вiкторович 20.11.2012 Про стягнення суми страхового вiдшкодування
20121210PBDNH000000002185 B 9990TX - Вищий спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 90756,36 99BV3X
- Хмеленко Вiталiй Сергiйович 18.01.2013 412/4097/2012 Про визнання дiй страхової компанiї незаконними та зобов'язання вчинити певнi дiї
A 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 0 99A3ID - Воробець Олена Iванiвна 30.07.2012 2/0531/1598/12 про захист прав споживача
страхових послуг,стягнення страхового вiдшкодування та внесення змiн в окремi пункти договору 20120723PBFICB00000001181
20120730PBFICB00000000156 20120822PBDNH000000002315 20121003PBDNH000000000559 20121005PBDNH000000002189 A 161 Куйбишевський районний суд м.Донецька 1750 99C2DL - Кiрiченко Олександр Юрiйович 10.09.2012 22-ц/774/182/13 Про визнання договору
особистого страхування частково недiйсним, стягнення страхової виплати за договором особистого страхування По подсудности из реф.
20100323PB0000000020
20121012PBDNH000000001778
20121213PBDNH000000002338
20130125PBDNH000000000976
20130228PBDNH000000003090 B 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 128647,5 9992QE - Бiлоусова Тетяна Олександрiвна
17.04.2013 1625/2704/12 Дело тесно связано с реф. 20100531PB0000000059 20120820PBDNH000000001780 A 9990TX - Вищий
спецiалiзоваий суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ 150000 999HTK - Карповець Вiра Михайлiвна 25.02.2013
2/2608/5630/12 20120822PBDNH000000002396 20121015PBDNH000000002415 20121102PBDNH000000002556 A 779 - Святошинський
районний суд мiста Києва 24178,56 999SU2 - Герасименко Олександр Васильович 12.12.2012 2-3076/10 A 47 - Апеляцiйний суд
Днiпропетровської
областi
12160,52
99APDU
Боровицький
Костянтин
Євгенiйович
15.07.2010
22-ц/774/2404/32
20121002PBDNH000000002724 20121122PBDNH000000001388 B 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi 279814,51 9995NT Домбровський Костянтин Борисович 25.03.2013 2-1395/11 Про стягнення страховї суми B 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська
17943,16 99B9VJ - Красовська Олена Леонiдiвна 29.06.2011 2-414/11 B 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 63395,95 9998BO Кувачев Сергей Александрович 28.12.2012 2-3100/09 A 16 - Кiровський районний суд м.Днiпропетровська 10257,69 99ARWU - Петросов
Андрiй Олександрович 11.06.2012 2-1638/10 стягнення та визнання договору недiйсним B 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська
41298,7 99C3UG - Рогова Марiя Арсентiївна 31.05.2011 2-401/11 A 4 - Бабушкiнський райсуд м.Днiпропетровська 25064,61 99C3V3 Литвиненко Лариса Валерiївна 02.02.2012 5/5005/9370/2012 Про стягнення додаткового страхового вiдшкодування, пенi, 3% рiчних
20120906PBDNH000000000529 20120906PBDNH000000001045 20121010PBDNH000000002743 20121102PBDNH000000002526 A 48 Господарський суд Днiпропетров. обл. 63468,43 99C3Z0 - ТОВ "СУЕРТЕ" 29.01.2013 5011-52/8075-2012 связный реф.
20120627PB0000000050 A 781 - Київський апеляцiйний господарський суд 23927,4 99C1D3 - Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "АХА Страхування" 01.01.1900 22-ц/774/3599/13(16) Дело связано с 20110125PB0000000062 20120921PBDNH000000001104
20120928PBDNH000000001409 20121102PBDNH000000002542 20121119PBDNH000000002821 A 47 - Апеляцiйний суд Днiпропетровської
областi 40994,47 9990K2 - Ковальчук Игорь Васильевич 25.04.2013 0527/7042/2012 про стягнення страхової суми
20120926PBDNH000000002018 20120928PBDNH000000001481 A 168 - Костянтинiвський мiськрайсуд Донецької обл. 42540 99C5K1 Сиротiнський Владислав Володимирович 25.12.2012 412/13943/2012 про стягнення заборгованостi B 10 - Жовтневий райсуд
м.Днiпропетровська 12495,38 99C5KN - Збарська Iрина Володимирiвна 06.12.2012 412/11068/2012(4693) Про стягнення страхового
вiдшкодування 20120927PBDNH000000001718 B 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 25681,65 99AI9T - Полторацька Людмила
Олександрiвна 20.11.2012 2/0528/3826/2012 20121015PBDNH000000002618 A 170 - Краматорськ мiськсуд Донецьк обл 3220,22 99C6FM -

Богомол Юрiй Iванович 15.11.2012 0101/5220/2012 A 50 - Алуштинський мiський суд АР Крим 32967,28 99C731 - Добрянська Алла Петрiвна
24.01.2013 2-5754/11 20121026PBDNH000000000253 A 489 - Малиновський райсуд м.Одеси 120 99C759 - Конiнська О.В. 14.02.2013
2218/20712/12 20121025PBHMH000000002025 A 696 - Апеляцiйний суд Хмельницької обл. 10795,39 99BQP7 - Бойко Олександр Леонiдович
01.03.2013 711/9667/2012 про захист страхових послуг та стягнення шкоди за строховий випадок 20130104PBDNH000000001349
20130128PBDNH000000001541 A 248 - Апеляцiйний суд Закарпатської обл. 359338 99C7NT - Пущинская Виталия Ивановна 28.03.2013
2/0528/3832/12 Про стягнення страхового вiдшкодування та iн. 20121102PBDNH000000002539 A 170 - Краматорськ мiськсуд Донецьк обл
5212,17 99AATK - Еланцева Марина Анатолiївна 28.11.2012 127/1598/13-ц 20121108PBDNH000000001513, про стягнення страхового
вiдшкодування,
визнання
недiйсним
пунтку
договору
20130121PBDNH000000000716
20130204PBDNH000000003549
20130204PBDNH000000001669 A 99C6F0 - Вiнницький мiський суд 3677,6 99AB8C - Гира Юрiй Володимирович 12.02.2013 1609/9366/12
20121120PBDNH000000000095
20121127PBDNH000000002412
20121212PBDNH000000002809
20130123PBDNH000000002409
20130204PBDNH000000001663 C 511 - Київський райсуд м.Полтави 238612,5 99C8P0 - Лебедик Iгор Валерiйович 12.02.2013 435/9909/12
20121119PBDNH000000002970 A 32 - Саксаганський райсуд м.Кривого Рогу 25000 99C8PH - Губа Володимир Вiкторович 05.02.2013 24078/12 Про захист прав споживачiв, Вiдповiдач не КРЕДО, а IНГОССТРАХ B 780 - Апеляцiйний суд м.Києва 92659,92 99AN72 - Манчук
Сергiй Олексiйович 13.02.2013 0308/8032/12 про вiдшкодування шкоди по договору страхування 20130115PBDNH000000000493 RP
+380966282023 C 125 - Луцький мiськрайсуд Волинської обл. 100000 9991OO - Казмiрук Iрина Севастянiвна 11.03.2013
1306/8813/2012(2/13062451/2012 про недотримання умов договору страхування; вiдшкодування витрат, пов"язаних iз страховим випадком та
стягнення моральної шкоди 20130109PBDNH000000000259 20130215ABABH000000000054 A 409 - Дрогобицький мiськрайсуд Львiвської
обл. 23116,87 99C9LY - Божко Василь Володимирович 28.02.2013 2/710/13 20121211PBDNH000000002424 20121128PBDNH000000002543
20130118PBDNH000000000325 B 167 - Кiровський районний суд м.Донецька 28924 99C9M2 - Вдовiна Лiдiя Iванiвна 18.03.2013 2/224/555/12
АИС-Полис заменен на ИНГОССТРАХ A 108 - Томашпiльський райсуд Вiнницької обл. 8000 99C9M5 - Базюк Наталiя Анатолiївна
22.01.2013 412/15121/2012(2/412/5511/2012 B 10 - Жовтневий райсуд м.Днiпропетровська 770870,31 99C9MD - Агошкова Тетяна
Володимирiвна 26.02.2013 2208/9192/12 про покладення забов'язання виконати умови договору страхування вiд нещасного випадку
20121213PBHMH000000002619 20130103PBHMH000000002516 20130124PBDNH000000002629 A 680 - Камян.-Подiльськ. мiськрайсуд
Хмельн.обл. 22500 99CAHL - Максимчук Володимр Юрiйович 20.03.2013 0306/7743/12 Справа пов'язана iз 20110419PB0000000074
20130109PBDNH000000000180 20130111PBDNH000000001491 B 136 - Апеляцiйний суд Волинської обл. 20189,84 99A06G - Бабенко
(Аршулiк) Наталiя Олександрiвна 27.02.2013 2601/23784/12 20130109PBDNH000000000205 A 773 - Голосiївський районний суд м.Києва
42190 99CB01 - Павленко Олександр Михайлович 07.02.2013 Судовi справи ПРАТ СК "IНГОССТРАХ" про iнших оiсб: Вiдповiдач Вид
процесса Номер договору Сумма претензии И-5161**** 2290817219 Ковалык П С RG LVH9AK00038394 6291,48 IG-140**** 2437718457
Пугин А Н @ RG DO1NNB-11AL0UW 1378,21 IG-139**** 1720407048 Сторчак Т А RG DNYDNB-121-KSKT 1536,46 IG-162****
3220306262 Заруба Е В @ RG VOY0NBR-121T51K 696,94 IG-137**** 2346102383 ДОЛИНЕР Е Б RG DOLKNB-11AG0TK 1887,23 IG120**** 1234565451 Гречко А С @ RG SUA8NBR-121G07I 1440,73 IG-126**** 1846218890 Ахундов Р А RG SEP0NBR-121K0XR 540,86 IG106**** 2176003395 Елисеев А В RG HMI0NBR-122T1XR 2291,61 И-2442**** 2644402568 Черная В В @ RG VIL0AK00082421 11881,46
IG-165**** 2032002926 Боровык А А RG TE16NBR-12344FZ 1113,56 IG-163**** 1845920907 Богданова Н RG A33MNB-122L26V 1662,73 И109***** 2712201384 Дьяченко О Ю RG OD42AE00000112 21601,99 IG-146**** 1566708301 Примак Н И @ RG VIPVNB-115725E 442,56
IG-164**** 3085804426 Остапенко Н RG LGN0NBR-123W1RT 385,95 IG-154**** 3251416400 Голева А А @ RG CSF0NBR-11BW068
2128,25 И-202***** 2307027805 Гюрджян Н.Г. RG DNB3AX211561955 42010,41 И-698***** 2798000172 Маншилин С П RG
DOKHLK02001510 12466,88 И-633***** 1383600192 Пономаренко RG IN88IIS113794 13326,01 И-3165***** 3306601954 Билык Игорь
Васильевич RS 26521,36 И-3184***** 1903021256 Решетняк Владимир Иосифович RG DNN0AW05600056 10807,48 2-351***** 1336102003

Чурсина А Е RG KRHTNBR-123I2DM 1747,4 IG-113**** 2863803928 Струк И М @ RG VONVNBR-11BL4N9 3591,44 И-1629*****
2953515151 Янчук Роман Васильевич RG K2Z3AX0000278031 49802,76 И-7446**** # 3091107023 Синельник Мари RG VOY0AD40303532
4172,06 И-6208**** 2144112184 # Лобанова Т В п RS KIS1AK00062861 23324,06 И-4015***** 3059017756 ПОПОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ RG IN88IIV120734 19986,72 И-1462***** 2200826113 Кобыляцкий Николай Васильевич RG ZPA0A!0000295208 8112,52
И-1477***** 2886800660 Устименко Татьяна Ивановна RG K2HCAL24112770 4333,72 И-1237***** 2910119101 Тукаева Наталья Николаевна
RG LGK2A+40308895 5557,39 И-5841**** 3096512714 Трофименко Д О @ RG CSH0AD40306971 4562,71 И-5919**** 2049625573 Черноус
Н Т @ RG K2U4AU00057006 2857,09 И-5200**** 2032622572 Крымов С Н @ RG DNZ0AU100110021 4842,81 И-9682**** 2467600121
Федориченко Н В RG LVH9AN02006626 2850,15 И-5926**** 2228174817 Николаев Д В @ RG NKJNAD40304386 3765,88 И-8658****
2463505541Eвдокимова М М @ RG K2HCAE00000028 2693,86 И-4994**** 2180800675 Бондаренко П А @ RG DNR0AR00160278 1177,4 И4676**** 2173619082 Бесхлебнова Н В RG IN88II94247 920,72 И-5728**** 2753819541 Костюшина Л А @ RG HAC0AR55960020 5267,52
И-6997**** 2687701599 Щукин П В @ RG IN88AK00104148 3802,36 И-5346**** 2008207338 Лунгул В А @ RG CVH0AE-104D00A 4089,46
И-6903**** 1975418599 Зинькин С П @ RG SE00AE-093E006 2600,78 Марченко Денис Євгенович RG DN81AR03110196 3784,84 И4418**** 2940401769 Шпеник Т К @ RG MKH0AL070290 3084,61 И-5275**** 3002011968 Эмиралиева Э Л @ RG IN88IIS103612 1855,31 И5312**** 1918111754 Фурсов В Н @ RG GOE2AK70096145 3017,36 И-5706**** 2973014333 Попов Ю А @ RG HAL2AD40306156 3075,19
И-3429***** 3099113011 Шамора Виталий Александрович RG 20486,9 И-1190***** 3107714539 Зозуля Олег Витальевич RG
DN81AR100030161 4794,47 IG-53***** 2990512436 Тутов В Л RG LGLENB-119I37C 7267,56 IG-41***** 2527514977 Рустамов В Н RG
ZPS2NB-112W09P 1675,39 И-635***** 3067419449 Ковальчук Н А RG VF34C5FWC55090307 20039,5 И-648***** 3222813324 Федорняк М
И RG TEH0AX0000280778 5234,39 IG-84***** 2408110895 Остапа И С RG TECNNBR-121D2ZQ 763,01 IG-65***** 2161023207 Макуха Г И
RG VIV7NBR-120P4VH 4000 И-813***** 2860018778 Гуков А Н2 RG LGH1AU34629 3151,01 И-3301**** 2008983611 Донец Н Н @ RG
SE00AK-096600S 3413,36 И-3924**** 2274817991 Горбачевский В А RG CGZ0AN15795278 41964,79 И-3603**** 2093016222 Бабидорич М
Г @ RG MKMOAN00038601 4785,96 И-4899**** 3123218654 Михайлов А Ю(пер RG CSH0AD40308685 4016,36 И-4239**** 2965300349
Слободенюк С И @ RG OD30AE00000078 4258,52 И-2737**** 2405608113 Полигушко С И 3 RG K2S4AE00025826 3242,94 И-6741****
2654808194 Бондаренко В Н RG MRC0AK00043273 4001,03 И-6897**** 2730317355 Подлесный С А RG CNGLAE000071226 4063,84
Скрильник Свiтлана Миколаївна RG HAH2AK55830435 3071,38 И-1433***** 2379301052 Шестаков Александр Николаевич RG
HECFAN00017342 9353,72 И-1397***** 3076017953 Орлов Александр Анатольевич RG PLH0AX0000280009 12750,28 Дьякова Валентина
Вiкторiвна RG K3S0AK23516663 13619,62 И-1714***** 3036717333 Кубышкин Алексей Алексеевич RG IN19CDS119869 5313 И-3163****
@ 291419432 Кобылянец В В RG DOBIAU21929 1561,01 И-3630**** @ 2701712973 Лысык Анатолий RG OD30AD40308998 4209,47 IG76***** 2255619923 Фетелава И А RG KIP0NB-116700T 4714,96 И-3549**** @ 2200319795 Жеребко Валери RG CVX0AE00000032 6057,43
И-5063**** @ 2965607536 Якимив А М RG TECNAP40305880 7147,02 И-3644**** @ 3082608776 Андреев Евгени RG DN81AR03110045
1455,8 И-3647**** @ 2954703995 Бондаренко А Н RG DNDZAU45350 8201,67 И-3639**** @ 3083208172 Шарапов Алекса RG
DNL0AN02003663 20304,5 И-3322**** @ 2798501017 Ильчишин Тарас RG IN88IIV111737 2902,73 И-2888***** 2885531689 Равашдех
Марина Андреевна RG PLRKAN36442635 5547,02 И-3498***** 3170208989 Броновицкая Олеся Петровна RG K3V3AX27099946 51954,87
И-2769**** @ 2846017781 Корницкая Т С RG K2HCAU00050207 15270,79 И-4457**** @ 2127326378 Павлусенко Иго RG
CSH0AD40301975 5287,8 И-2474**** @ 2633915623 ПАО КБ ПриватБ RG PLH0AX0000225452 5995,64 И-4895**** @ 1855006698
Нездимовский В RG ZRH0AD40302816 4289,06 И-2566***** 2191924752 Горяной Владимир Павлович RG DNI0AU00040165 39359,08 И2116***** 1790024678 Онисько Виктор Иванович RG VONVAK-114401E 1534,98 И-1024***** 3068615431 Давыдюк Александр
Александрович RG K2HCAW00044123 17740,84 И-1387**** 3039424194 @ Харзин Констан RG DN81AR03110063 4566,43 И-1535****
3137900047 @ ПАТ КБ ПриватБ RG MKAWAX08068824 22581,5 И-13845*** 2820817292 @ Филимончук Иго RG DN81AR00000134 4243,76

И-5819**** 2784510376 @ Пацуков Алекса RG DO0DAU62050 5313,63 И-2970**** 3111112056 @ Соляник Максим RG DN81AR55720179
3144,96 И-466***** 2255614004 @ Брикуля Ирина RG KTT5AW91820279 5398,56 И-7523**** 2718117882 @ Пинчук Татьяна RG
CNGLAN07280119 1671,7 И-2461***** 2843102147 Палагута Елена Сергеевна RG JMZGE12J201438882 7042,26 И-8296**** 3073602773 @
Пузырный Роман RG CNGLAK-095J00A 3771,86 Марченко Євген Васильович RG IN88IIV105354 46889,01 И-1892**** 2510003478 @
Ковальчук Влад RG IN88IIS106232 3044,15 И-7962**** 2098900167 @ Будина Ирина П RG LGH0AD40307287 3353,34 И-2061****
2705205431 @ Полонский Серг RG SE00AN05770329 4499,31 И-2288***** 2676324265 Зелтиньш Илона Станиславовна RG
KRU0A+20156477 17727,04 И-2443***** 2780715774 Попов Алексей Александрович RG CSRKAK79270646 20986,47 И-2782*****
3016201238 Мовчан Павел Михайлович RG DNF0AX100107661 4698,47 И-2108***** 2764306522 Глущенко Юлия Викторовна RG
IN88CDS119693 42350 И-3276**** 2201816139 Воробьев Борис А RG DOX2AK10980019 5848,06 Соловьева Елена Сергеевна RG ABXRAN095H00D 6896,88 Коротченко Олександр Адамович RG KGCNAD0000114376 3463,15 И-2990**** 2682200030 Кривцов Вячеслав RG
K3H0AD40302652 24693,34 И-126***** @ 2924005643 Полякова Т Ник RG KIOHAK23906551 5656,22 И-5724**** @ 2593700857 Токарчук
А Д RG ROHPAX345372926 3479,92 И-4116**** @ 2239712104 Шалагинова Е Д RG KGMDAK00800010 4603,14 И-426***** @ 2306517612
Малышева Д И RG NKJNAD40300390 10111,12 И-354***** @ 2399402913 Гаврилюк С А 2 RG HMI0AX0000300436 31255,27 И-3656**** @
3184810128 Цветкова Л П RG SE00AN05770410 3706,78 И-5315**** @ 33183599 Общество с огр о RG IN88IIS110375 7808,75 И-5318****
@ 2243501625 Овчаренко А Э RG LGLWAK000031 54216,54 И-5255**** @ 2521200310 Грановский А В RG DNP0AK00032081 12475,79 И1286**** @ 2603407331 Васющенков В М RG LGN0AW18570082 2918,84 И-2360***** 2133300131 Тулюпа Александр Александрович RG
K3H0AX-11BQ1QT 2418,26 И-2715***** 2727600961 Кужельная Юлия Валерьевна RG LGH1AN16920014 18893,79 И-3320*****
2948415479 Коваль Александр Александрович RG K2P6A+0068126 3262,34 И-3323***** 3053108689 Революк Ирина Георгиевна RG
DNL0AN02000350 33883,87 И-2825***** 2949302973 Крылов Сергей Алексеевич RG DNG0AE0000105794 7375,18 И-3716*****
2671315731 ЦЕХМИСТЕР ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ RG VIW3AK-120P309 11014,37 И-3883***** 3061701073 СТЕПАНЕНКО
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ RG KTH0AD-117N2G9 23601,86 И-2953***** 3064920335 Алферов Александр Анатольевич RG
K3W0AX0000340053 20196,27 И-3015***** 2798501017 Ильчишин Тарас Михайлович RG IN88IIS120342 3631,5 И-3029***** 2967407307
Чекмак Елена Юриевна RG MRM0AK07190015 9272,05 И-4007***** 2050008114 ТИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ RG
KTD0A!40309431 11447,04 И-4135***** 3198514788 ЕРЕМУК АРТЕМ ВАСИЛЬЕВИЧ RG 16271 И-4496**** 2615920995 Кислов О В OS
SE00AW05800212 42496,65 И-6073**** 2235516994 Литвиненко Влади OS DO1NAN00042519 27255,11 И-6246**** 1702211355 Шаповалов
Евгени RG KGMDAN08631121 16166,95 И-2945**** 2434609910 Балаба Сергей Вл RG K3V0000093AE 2004,5 И-6503**** 2760610831
Коновалов Сергей RG KIX0AK24270178 6768 И-5327**** 2836709046 Карауш Оксана Н RG NKN0AL066971 20893,65 И-4603****
2563714252 Пожарский Юрий Н RG K2HCAE00000035 7907,22 И-7700**** 2357705762 Остапчук М В (3 RG DNU0AE00000001 15819,95 И5395**** 2720612302 Быкова Вита Алек RG K3V0AN00000303 10594,12 И-4433**** 2866807449 Шеремета Оксана RG KRHTAN14016812
4948,8 И-2758**** 2762009767 Журавлева Е Г OS LVH0AD40300156 10107,54 И-8062**** 2251320097 Купчик В И RG DN81AR00080021
4986,35 И-3324**** 2313116007 Колесниченко С А OS DN81AR20670168 18514,81 И-2797**** 2855520884 Ледина Е В (3сл) OS
K3D0A+90945445 62932,55 И-2238**** 2717921972 Триколич О А OS DNF0AX09985956 36220,62 И-6938**** 2034701794 Черноус
Василий OS DN81AR13710223 16839,74 БИЛЕРА АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ OS INMKII098881 6746,22 И-5863**** 2707119870 Якубенко
Алексан RG K2H0AK004580 13861,2 И-7358**** 3077417675 Гетьман Д А (3 с RG DNL0AN-108F02G 5915,06 И-4601**** 3029715098
Пронский Игорь В RG LGH0AD40300096 4181,77 И-7275**** 1874800674 Ампилогов Н И RG DOBIAU31570 4605,13 И-2434****
2113921381 Скороход Нина Ан RG CVX0AE00000032 4504,22 И-6114**** 2873215335 Казеннов Олег Пе RG HAFOAR05010242 10271,37 И6775**** 2758321325 Табацкая Юлия Г OS DNKPAN100102983 22938,04 И-6061**** 3130301931 Пикалов Николай RG KTH3AN91000043
12529,21 И-4903**** 14360570 ПАТ КБ ПриватБанк RG KL1JA6959BK090314 10491,37 И-5224**** 2934819213 Табачнюк Владими RG

LVBWAE000087349 5520,22 Касяненко Валентина Степанiвна RG CSH0AN79357843 2929 Гальченко Геннадiй Геннадiйович OS 14496723
3651,69 ожидаемый результат 70% от общей суммы
КОДИ

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
Приватне акціонерне товариство

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33248430

за КОАТУУ

1210136900

за КОПФГ

435

за КОДУ

1005

за КВЕД

65.12

27
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн.
49094, Днiпропетровськ, Набережна перемоги, 32
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив
Код рядка На початок звітного періоду
1
2
3
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
010
174
- первісна вартість
011
250
- накопичена амортизація
012
( 76 )
Незавершені капітальні інвестиції
020
0
Основні засоби:
- залишкова вартість
030
83
- первісна вартість
031
407
- знос
032
( 324 )

На кінець звітного періоду
4

161
250
( 89 )
0
111
406
( 295 )

Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040
045
050
055
056
057
060
065
070
075

0
16284
0
0
0
0
0
0
0
0
16541

0
16284
0
0
0
0
0
0
0
0
16556

100
110
120
130
140
150

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

160
161
162

0
0
(0)

0
0
(0)

170
180
190
200

11
0
0
19500

6
0
0
0

080

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування

210
220

72
36133

230
231
240
250

163722
0
0
0
219438
6
0
235985
Код
рядка
2

260
270
275
280

124
24424
749417
0
0
0
773971
8
0
790535
На початок звітного
На кінець звітного
періоду
періоду
3
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

88000
0
0
0
121957
42876
(0)
(0)
0
167081
0

88000
0
0
0
121957
18706
(0)
(0)
0
191251
0

400
410
415
416
420

0
162
82709
15222
0

0
169
117667
22826
0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом III
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс
д/н
Примітки
Осадчий Олександр Васильович
Керівник
Головний бухгалтер Довмат Тетяна Георгiївна

421
430

0
67649

95010

440
450
460
470
480

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500
510
520
530

0
0
0
0

501264
0
0
0

540
550
560
570
580
590
600

0
1255
0
0
0
0
0

0
3010
0
0
0
0
0

605

0

0

610
620
630
640

0
1255
0
235985

0
504274
0
790535

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
Приватне акціонерне товариство

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

за ЄДРПОУ

33248430

за КОАТУУ

1210136900

за КОПФГ

435

за СПОДУ

1005

за КВЕД

65.12

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
- прибуток
- збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,
одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут

Код
рядка
2
010
015
020
025
030
035
040

За звітний
період
3
252926
0
(0)
(0)
(0)
252926
( 212097 )

За попередній
період
4
133385
0
(0)
(0)
(0)
133385
( 82117 )

050
055
060

40829
(0)
69744

51268
(0)
49318

061

0

0

070
080

( 3383 )
( 78362 )

( 3315 )
( 20880 )

Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції,
одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток
- збиток
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів
та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та
групи вибуття у наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток
Надзвичайні:
- доходи
- витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:

090

( 2932 )

( 3422 )

091

(0)

(0)

100
105
110
120
130
131
140
150
160
165

25896
(0)
0
67007
0
0
( 55521 )
(0)
(0)
0

72969
(0)
0
3768
0

170
175

37382
(0)

76737
(0)

176

0

0

177

(0)

(0)

180
185

( 13212 )
0

( 6417 )
0

190
195

24170
(0)

70320
(0)

200
205
210
215

0
(0)
(0)
0

0
(0)
(0)
0

(0)
(0)
(0)
0

- прибуток
- збиток
Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка За звітний період За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
46
157
Витрати на оплату праці
240
2065
2002
Відрахування на соціальні заходи 250
650
626
Амортизація
260
63
99
Інші операційни витрати
270
81852
24732
Разом
280
84677
27616
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка За звітний період
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
300
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
320
0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
0
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
д/н
Примітки
Осадчий Олександр Васильович
Керівник
Головний бухгалтер Довмат Тетяна Георгiївна

220
225
226

24170
(0)
0

70320
(0)
0

За попередній період
4
0
0
0
0
0

КОДИ

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
Приватне акціонерне товариство

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33248430

за КОАТУУ

1210136900

за КОПФГ

435

за СПОДУ

1005

Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відстотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Борників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Цільових внесків

за КВЕД

65.12

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

353965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136682

276141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50133

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140

( 366106 )
(0)
(0)
( 1663 )
( 30 )
(0)
( 11461 )
( 719 )
( 319 )
(0)

( 227415 )
(0)
(0)
( 1577 )
( 24 )
(0)
( 6263 )
( 675 )
( 303 )
(0)

Інші витрачання
145
( 1459 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
108890
Рух коштів від надзвичайних подій
160
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
108890
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій
180 123244
131074
- необоротних активів
190 56
0
- майнових комплексів
200 0
0
Отримані:
- відсотки
210 0
0
- дивіденди
220 0
0
Інші надходження
230 0
0
Придбання:
- фінансових інвестицій
240 ( 111651 ) ( 157362 )
- необоротних активів
250 ( 87 )
( 208 )
- майнових комплексів
260 ( 0 )
(0)
Інші платежі
270 ( 0 )
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280 11562
-26496
Рух коштів від надзвичайних подій
290 0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 11562
-26496
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310 0
0
Отримані позики
320 579806
147025
Інші надходження
330 0
0
Погашення позик
340 ( 60306 ) ( 159871 )
Сплачені дивіденди
350 ( 0 )
(0)
Інші платежі
360 ( 54257 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370 465243
-12846
Рух коштів від надзвичайних подій
380 0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390 465243
-12846
Чистий рух коштів за звітній період
400 585695
50325

( 350 )
89667
0
89667

Залишок коштів на початок року
410 163722
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0
Залишок коштів на кінець року
430 749417
д/н
Примітки
Осадчий Олександр Васильович
Керівник
Головний бухгалтер Довмат Тетяна Георгiївна

113397
0
163722

КОДИ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління

Приватне акціонерне товариство

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

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33248430

за КОАТУУ

1210136900

за КОПФГ

435

за СПОДУ

1005

за КВЕД

65.12

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття
1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок

Додатковий
Інший
Статутний Пайовий
Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений
Код
вкладений додатковий
Разом
капітал капітал
капітал
прибуток
капітал
капітал
капітал
капітал
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
010 88000

0

0

0

121957

-42876

0

0

167081

020 0

0

0

0

0

0

0

0

0

030 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни
040
Скоригований
залишок на
050
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка
060
основних засобів
Уцінка основних
070
засобів
Дооцінка
незавершеного
080
будівництва
Уцінка
незавершеного
090
будівництва
Дооцінка
нематеріальних 100
активів
Уцінка
нематеріальних 110
активів
120
Чистий прибуток
(збиток) за
130
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
140
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
150
статутного
капіталу
Відрахування до
160
резервного

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88000

0

0

0

121957

-42876

0

0

167081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24170

0

0

24170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

капіталу
170 0
Внески учасників:
Внески до
180 0
капіталу
Погашення
заборгованості з 190 0
капіталу
200 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
210 0
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 220 0
(часток)
Анулювання
викуплений акцій 230 0
(часток)
Вилучення частки
240 0
в капіталі
Зменшення
номінальної
250 0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання
невідшкодованих 260 0
збитків
Безкоштовно
270 0
отримані активи
280 0
Разом змін в
290 0
капіталі
Залишок на
300 88000
кінець року

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24170

0

0

24170

0

0

0

121957

-18706

0

0

191251

д/н
Примітки
Осадчий Олександр Васильович
Керівник
Головний бухгалтер Довмат Тетяна Георгiївна
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи

Переоцінка (дооцінка +,
Вибуло за рік
Втрати від
уцінка -)
Групи
Нараховано
Код
Надійшло
зменшення
нематеріальних
амортизації
первісної
первісна
рядка первісна накопичена
за рік
корисності п
накопиченої
накопичена
активів
за рік
(пероцінена)
(переоціненої
(пероцінена)
(пер
за рік
амортизація
амортизації
амортизація
вартість
вартості)
вартість
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Права
користування
010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
природними
ресурсами
Права
користування
020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
майном
Права на
комерційні
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
позначення
Права на об'єкти
промислової
040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
властивості
Авторське право
та суміжні з ним 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
права
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші
нематеріальні
070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
активи
Разом
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Гудвіл
090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081) 0
Залишок на початок року

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
II. Основні засоби

Групи
основних
засобів

1
Земельні
ділянки
Інвестиційна
нерухомість
Капітальні
витрати на
поліпшення
земель
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої
Машини та
обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)
Тварини

(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0

Переоцінка
Залиш
(дооцінка +, уцінка
Вибуло за рік
Втрати від Інші зміни за рік
кінець
Нараховано
-)
Код
Надійшло
зменшення
амортизації
рядка
за рік
корисності
за рік
первісна
первісної
первісна
первісної
первісн
за рік
(пероцінена) знос
(переоціненої зносу (пероцінена) знос
(переоціненої зносу (пероціне
вартість
вартості)
вартість
вартості)
вартіст
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Залишок на
початок року

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
насадження
Інші основні
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
засоби
Бібліотечні
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
фонди
Малоцінні
необоротні
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальні
активи
Тимчасові
(нетитульні) 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
споруди
Природні
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ресурси
Інвентарна
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
тара
Предмети
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
прокату
Інші
необоротні
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальні
активи
Разом
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(261)

0

(262)
(263)
(264)
(264.1)
(265)
(265.1)
(266)
(267)

0
0
0
0
0
0
0
0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
Код рядка За рік На кінець року
1
2
3
4
Капітальне будівництво
280
0
0
Придбання (виготовлення) основних засобів
290
0
0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300
0
0
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
0
0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
320
0
0
Інші
330
0
0
Разом
340
0
0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
(341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
На кінець року
Найменування показника
Код рядка За рік
довгострокові поточні
1
2
3
4
5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
350
0
0
0
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
360
0
0
0
спільну діяльність
370
0
0
0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
380
0
0
0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
390
0
0
0
облігації
400
0
0
0
інші
410
0
0
0
Разом (розд. А + розд. Б)
420
0
0
0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю
(422) 0
за амортизованою вартістю
(423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю
(424) 0

(268)
(269)

0
0

за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

(425) 0
(426) 0
Код рядка Доходи Витрати
2
3
4
440

0

0

450
460
470
480
490

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

491

X

0

492

X

0

500

0

0

510
520

0
0

0
0

530

0

X

540
550
560

X
0
0

0
0
0

570

0

0

580
590
600
610
620
630

0
0
0
0
X
0

0
0
0
X
0
0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності
VI. Грошові кошти
Найменування показника
Код рядка На кінець року
1
2
3
Каса
640
0
Поточний рахунок у банку
650
0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
0
Грошові кошти в дорозі
670
0
Еквіваленти грошових коштів
680
0
Разом
690
0
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Збільшення за звітний рік
Сума очікуваного
Залишок
Сторновано
відшкодування
Використано
Види забезпечень і
Код
на
використану
витрат іншою
у звітному
додаткові
резервів
рядка початок нараховано
суму у звітному
стороною, що
році
(створено)
відрахування
року
році
врахована при оцінці
забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
Забезпечення на
виплату відпусток
710
0
0
0
0
0
0
працівникам
Забезпечення
наступних витрат на
720
0
0
0
0
0
0
додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення
наступних витрат на
730
0
0
0
0
0
0
виконання гарантійних
зобов’язань
Забезпечення
740
0
0
0
0
0
0

(631) 0
(632) 0 %
(633) 0

Залишок
на кінець
року
9
0

0

0
0

наступних витрат на
реструктуризацію
Забезпечення
наступних витрат на
виконання зобов’язань 750
щодо обтяжливих
контрактів
760
770
Резерв сумнівних
775
боргів
Разом
780
VIII. Запаси

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець
року

1

2

3

Сировина і матеріали
800
0
0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
810
0
0
вироби
Паливо
820
0
0
Тара і тарні матеріали
830
0
0
Будівельні матеріали
840
0
0
Запасні частини
850
0
0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
0
0
Поточні біологічні активи
870
0
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
0
0
Незавершене виробництво
890
0
0
Готова продукція
900
0
0
Товари
910
0
0
Разом
920
0
0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку
(922) 0

Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості
реалізації
4

уцінка
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

оформлених в заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Балансу запаси, призначені для продажу
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

(923)
(924)
(925)
(926)
Всього на кінець
року
3

0
0
0
0

у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
4
5
6

1
2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
940
0
0
0
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
950
0
0
0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок
072)
XI. Будівельні контракти
Найменування показника
Код рядка Сума
1
2
3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
1110
0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників
1120
0
- валова замовникам
1130
0
- з авансів отриманих
1140
0
Сума затриманих коштів на кінець року
1150
0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160
0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника
Код рядка Сума

0
0

Код рядка Сума
2
3
960
0
970
0
980

0

1

2

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року
- на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року
- на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
- поточний податок на прибуток
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
- поточний податок на прибуток
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
- будівництво об’єктів
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
- з них машини та обладнання
- придбання (створення) нематеріальних активів
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

3

1210

0

1220
1225

0
0

1230
1235
1240

0
0
0

1241
1242
1243
1250

0
0
0
0

1251
1252
1253

0
0
0

Код рядка Сума
2
3
1300
0
1310
0
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

0
0
0
0
0
0
0

XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю

Об
Групи
Залишок на початок
Залишок на кінець Залиш
Код
Вибуло за рік
Нараховано
Втрати
від
Вигоди
від
біологічних
року
року
Надійшло
на
рядка
амортизації зменшення відновлення
активів
за
рік
поча
первісна накопичена
первісна накопичена
за рік
корисності корисності первісна накопичена
вартість амортизація
вартість амортизація
вартість амортизація рок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Довгострокові
біологічні
активи 1410 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
усього
у тому числі:
робоча худоба 1411 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
продуктивна
1412 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
худоба
багаторічні
1413 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
насадження
1414 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
інші
довгострокові
1415 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
біологічні
активи
Поточні
біологічні
активи 1420 0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
усього
у тому числі:
тварини на
вирощуванні 1421 0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
та відгодівлі
біологічні
активи в стані
1422 0
X
0
0
X
X
0
0
0
X
0
біологічних
перетворень

(крім тварин
на
вирощуванні
та відгодівлі)
інші поточні
біологічні
активи
Разом

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
(1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних
(1432) 0
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством
(1433) 0
обмеження права власності
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування
показника

1
Продукція та додаткові
біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них: пшениця
соя
соняшник
ріпак
цукрові буряки

Результат від
Фінансовий результат
первісного
(прибуток +, збиток -)
Витрати,
Вартість
Виручка
визнання
від
Код
пов'язані з
Собівартість
первісного
Уцінка
від
рядка
біологічними
реалізації
первісного
визнання
реалізації
перетвореннями дохід витрати
реалізації визнання та
реалізації
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1510
1511
1512
1513
1514
1515

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(фабричні)
картопля
плоди (зерняткові,
кісточкові)
інша продукція
рослинництва
додаткові біологічні
активи рослинництва
Продукція та додаткові
біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:
приріст живої маси усього
з нього: великої рогатої
худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція
тваринництва
додаткові біологічні
активи тваринництва
продукція рибництва

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1532
1533
1534
1535

0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0

0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
0

0
0
0
0

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1538
1539

0
0

(0)
(0)

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

(0)
(0)

0
0

0
0

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
1540
біологічні активи разом

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Осадчий Олександр Васильович
Керівник
Головний бухгалтер Довмат Тетяна Георгiївна

Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ незалежного аудитора)
щодо фiнансових звiтiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
за 2012 рiк
Акцiонерам i Правлiнню
ПРИВАТНОГО акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «IНГОССТРАХ»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит»
Код ЄДРПОУ
35281710
Мiсцезнаходження:
м.Днiпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстрацiйнi данi:
Зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 06.08.2007р. Свiдоцтво про державну
реєстрацiю юридичної особи серiя А00 №659400.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги
зареєстроване за №4028 згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня
2017 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що
надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (лише для фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв)
серiї АВ №000142, видане 16.10.2012 року вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР вiд 16.10.2012 року №1475. Термiн дiї свiдоцтва – до 06 вересня
2017 року.
Керiвник
Iонова Олена Вiкторiвна
Iнформацiя про аудитора
Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату –
до 20.07.2017 року.
Контактний телефон
(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату i номер договору на проведення аудиту
Договiр про надання аудиторських послуг №62-2013-А вiд 11.03.2013р.
Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту
Початок проведення аудиту – 11.03.2013р;
Закiнчення проведення аудиту – 28.03.2013р.
Основнi вiдомостi про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
Повна назва
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi – Товариство)
Мiсцезнаходження:
м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32
Код ЄДРПОУ
33248430
Дата державної реєстрацiї
02.11.2004р. №12241020000003909, Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А00 №404130. Мiсце проведення реєстрацiйної дiї –
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської Ради.
Види дiяльностi за КВЕД:
66.03.0 – Iншi послуги у сферi страхування;
67.20.0 – Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення.
Голова Правлiння
Осадчий Олександр Васильович
Контактний телефон:
(056) 7896316
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiти про рух грошових коштiв та власний
капiтал за фiнансовий рiк, що минув на зазначену дату та примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону
України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, що визначенi у
Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N 419, Листi Нацiонального
банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-065/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у звiтному перiодi здiйснено розрахунок резерву незароблених премiй за методом, визначеним Законом України "Про
страхування", а саме: величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум
страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв
(розрахунковий перiод). В той же час зазначений метод не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що застосування Товариством методу розрахунку резерву незароблених премiй, за яким резерв визначається за кожним
договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премiї, страхового внеску), та результату, отриманого вiд
дiлення строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у днях), дозволило би надати бiльш
вiдповiдну iнформацiю щодо фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки»,
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «IНГОССТРАХ» станом на 31 грудня 2012р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, вiдповiдно до Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та
доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням особливостей переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi, що визначенi у Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. N
419, та Листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби статистики України вiд 07.12.2011р. N 12208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 «Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»
1. Активи
Станом на 31.12.2012р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012р. суттєво збiльшились (в 3,35 рази) i вiдповiдно
складають 790535 тис. грн.
Збiльшення активiв вiдбулося в основному за рахунок збiльшення залишку грошових коштiв на 585695 тис.грн.
На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2012р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012р. суттєво збiльшились до рiвня 504274 тис.
грн.
Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення короткострокових кредитiв банкiв на 501264 тис.грн.
За винятком впливу на величину зобов’язань i забезпечень питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фiнансовiй
звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов’язань i забезпеченнями в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. Власний капiтал
За винятком впливу на величину власного капiталу питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фiнансовiй
звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.
Таблиця 1.
Стаття
Залишок на кiнець року, тис.грн.
Статутний капiтал
88000
Резервний капiтал
121957
Непокритий збиток
18706
Зростання власного капiталу, вiдбулось за рахунок зменшення непокритого збитку у зв’язку з отриманням Товариством чистого прибутку у
звiтному перiодi в сумi 24170 тис.грн
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв
станом на 31.12.2012р. становить 191251 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств» (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).
5. Сплата статутного капiталу
Станом на 31.12.2012р. розмiр статутного фонду (капiталу) вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого
загальними зборами акцiонерiв, Протокол №1/2011 вiд 27.04.2011р., зареєстрованого 18.05.2011р., номер запису 12241050024003909.
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 88000000,0 грн. (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Статутний фонд подiляється на 88000000 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1,0 грн.
(одна гривня 00 копiйок).
Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося.
6. Фiнансовий результат за звiтний перiод
За 2012 рiк Товариством отримано доходiв у сумi 389677 тис. грн., якi в основному складаються з дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) – 252926 тис.грн., iнших операцiйних доходiв – 69744 тис.грн., iнших фiнансових доходiв – 67007 тис.грн.
Витрати Товариства за 2012 рiк складають 365507 тис. грн.
Основними складовими витрат є собiвартiсть реалiзованих послуг – 212097 тис.грн., адмiнiстративнi витрати – 3383 тис.грн, витрати на збут
– 78362 тис.грн., iншi операцiйнi витрати – 2932 тис.грн, фiнансовi витрати – 55521 тис.грн. та витрати з податку на прибуток – 13212
тис.грн.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовий результат питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, iнформацiя щодо елемента
фiнансової звiтностi Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у всiх суттєвих аспектах,
розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2012 року
Товариство має чистий прибуток у сумi 24170 тис.грн.
Iнша iнформацiя
7. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку станом на звiтну дату не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних
учасникiв фондового ринку (крiм торговцiв цiнними паперами).
8.1. Протягом 2012 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.
9. Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
10. Станом на 31 грудня 2012року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
11. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
12. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства.
13. Iнформацiя за ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" .
На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону
України «Про цiннi папери та фондовий ринок», у всiх суттєвих аспектах розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
За даними Товариства протягом 2012 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства,
визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
№ п/п
Особлива iнформацiя
Змiст iнформацiї
1
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу
Не було
2
прийняття рiшення про викуп власних акцiй
Не було
3
факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi
Не було

4
отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента
Не було
5
змiну складу посадових осiб емiтента
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ СК «IНГОССТРАХ» вiд 26.06.2012р. припинено повноваження дiючих Голови та
членiв Ревiзiйної комiсiї:
голова Ревiзiйної комiсiї - Боровiкова Юлiя Василiвна, паспорт АН № 254847, виданий 29.06.2004 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України у Днiпропетровськiй. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Особа перебувала на посадi з 27.04.2011р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
член Ревiзiйної комiсiї - Петраш Альона Олександрiвна, паспорт АН № 895192, виданий 30.09.2010 Днiпропетровським РВ ГУМВС України
в Днiпропетровськiй обл. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Особа перебувала на посадi з 27.04.2011р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
член Ревiзiйної комiсiї - Фомичова Марина Iгорiвна, паспорт АН №188402, виданий 01.12.2003 Нiкопольським МВ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Особа перебувала на посадi з 27.04.2011р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальними зборами обрано строком на 3 роки з 26.06.2012 р. членами Ревiзiйної комiсiї ПРАТ СК «IНГОССТРАХ»:
Чеберда Дмитро Анатолiйович, паспорт: АН 336818, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.04.2005
року. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Попередня посада - навчання у ВУЗi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Вельк Юлiя Вiталiївна, паспорт: АК 168360, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 23.04.1998 року.
Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Попередня посада – головний бухгалтер Житлово-будiвельного кооперативу № 78 "Горняк -2".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевченко Анастасiя Василiвна, паспорт: АК 694238, Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08.10.1999 року.
Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Попередня посада - юрист ТОВ "Український Ритейл". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Публiкацiя в стрiчцi новин ДКЦБФР– 02.07.2012 о 19.01 , публiкацiя в газетi «Вiдомостi ДКЦПФР» № 93 18.05.2012р.
6
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Не було
7
рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
Не було
8
рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу
Не було
9
порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю

Не було
10
рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
Не було
14. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступнi значнi правочини:
№ п/п
Змiст значного правочину
Змiст iнформацiї
Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину
1.
Договiр облiгаторного перестрахування № 12/03/19-01 А / VARE 0000004945 вiд 19.03.12р.
26 975 540,35/ 11,27%
Правлiння за попередньою згодою зборiв акцiонерiв
2.
Договiр облiгаторного перестрахування № 12/12/07-01 АЛ от 07.12.12г.
24 617 296,94/ 10,28%
Правлiння за попередньою згодою зборiв акцiонерiв
15. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства».
Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова
28.03.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо звiтних даних
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
згiдно вимог чинного законодавства України

за 2012 рiк
Акцiонерам i Правлiнню
ПРИВАТНОГО акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «IНГОССТРАХ»
Нацiональнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710;
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, зареєстроване за №4028
згiдно рiшення Аудиторської палати України №182/10 вiд 27 вересня 2007 року. Термiн дiї свiдоцтва – до 27 вересня 2012 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на
ринку цiнних паперiв, серiї АБ №000597, видане 23.10.2007 року вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 23.10.2007 року №2070. Термiн дiї
свiдоцтва – до 27 вересня 2012 року.
Незалежний аудитор – Iонова Олена Вiкторiвна – Сертифiкат аудитора №006311 серiї А, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати
України №181/1 вiд 20.07.2007р. Термiн дiї сертифiкату – до 20.07.2012 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане вiдповiдно до
розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 29.11.2012 року №2443. Серiя та реєстрацiйний номер свiдоцтва А №001408. Строк дiї свiдоцтва – з
29.11.2012 по 20.07.2017 року.
Поштова адреса – 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Московська, 7/7
Телефон – (056)7448914
Електронна адреса - office@alenaudit.com.ua.
Основнi вiдомостi про Страховика:
а) повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi – Товариство);
б) код за ЄДРПОУ - 33248430;
в) мiсцезнаходження – м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32;
г) дата державної реєстрацiї – 02 листопада 2004 року;
ґ) основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв:
- проведення страхування;
- проведення перестрахування;
- здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням;
д) чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату: штатних працiвникiв - 7, всього кiлькiсть працiвникiв, в т.ч. агентiв - 25;
е) номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02
серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ
№584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата

видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ
№584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02
серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi
– 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня
2006 року - безстрокова;
є) кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв – не має.
Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
а) договiр про надання аудиторських послуг №62-2013-А вiд 11.03.2013р.;
б) перевiряємий перiод – дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк;
в) початок робiт 11 березня 2013 року, закiнчення робiт 28 березня 2013 року.
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї.
Для проведення перевiрки використано:
установчi документи Товариства;
фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк у складi:
«Баланс», «Звiт про фiнансовi результати», «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал», «Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi»;
iнша звiтнiсть Товариства за 2012 рiк у складi:
Загальнi вiдомостi про страховика;
Звiт про доходи та витрати страховика;
Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика;
Пояснювальна записка до звiтних даних страховика;
облiковi регiстри за 2012 рiк вiдповiдно з прийнятою методологiєю ведення бухгалтерського облiку;
первиннi документи бухгалтерського облiку за 2012 рiк.
Розподiл вiдповiдальностi.
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання iнформацiї щодо iнших звiтних даних страховика у вiдповiдностi до Порядку
складання звiтних даних страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
вiд 03.02.2004р. N 39 iз змiнами та доповненнями, та iнших нормативно-правових актiв, на пiдставi яких вони складаються; за достовiрнiсть
та повноту наданої до перевiрки iнформацiї та документiв несе управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
звiтних даних, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики,

а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо iнших звiтних даних страховика згiдно вимог чинного законодавства України на
пiдставi нашої аудиторської перевiрки.
Обсяг перевiрки.
Ми провели перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв аудиту та етики,
прийнятих в якостi нацiональних, зокрема до стандарту 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної
фiнансової iнформацiї", а також з урахуванням Методичних рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення
аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика в редакцiї Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд 12 жовтня 2006 року N 6313.
Перевiрка здiйснювалась шляхом тестування доказiв, що пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у облiкових регiстрах та звiтних даних.
Перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським
персоналом.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висновок щодо iншої звiтностi Товариства згiдно вимог чинного законодавства України.
На нашу думку, твердження вiдповiдальної сторони про те, що iнша звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ», а саме:
1. Загальнi вiдомостi про страховика;
2. Звiт про доходи та витрати страховика;
3. Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика;
4. Пояснювальна записка до звiтних даних страховика:
- показники дiяльностi iз страхування життя (роздiл 2);
- показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя (роздiл 3);
- показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування (роздiл 4);
- показники дiяльностi з видiв державного обов’язкового страхування (роздiл 4.1);
- пояснення щодо операцiй перестрахування (роздiл 5);
- умови забезпечення платоспроможностi страховика (роздiл 6);
- створення страхових резервiв (роздiл 6.3);
- пояснення щодо припинення договорiв страхування (роздiл 7);
складена у вiдповiдностi до вимог Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004р. N 39 iз змiнами та доповненнями, та iнших нормативно-правових актiв, на
пiдставi яких вони складаються, у всiх суттєвих аспектах наведено достовiрно.
Виконавчий директор
ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Iонова
28.03.2013р.
Адреса фактичного мiсцезнаходження: 49000, Україна, м.Днiпропетровськ, вул. Московська, 7, оф. 7, тел. (056)7448914,

office@alenaudit.com.ua

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
(в тисячах гривень)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
а) повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «IНГОССТРАХ» (далi – Компанiя);
б) код за ЄДРПОУ - 33248430;
в) мiсцезнаходження – м.Днiпроперовськ, вул.Набережна Перемоги, буд.32;
г) дата державної реєстрацiї – 02 листопада 2004 року;
ґ) основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв:
- проведення страхування;
- проведення перестрахування;
- здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язанної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням;
д) чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату: штатних працiвникiв - 7, всього кiлькiсть працiвникiв, в т.ч. агентiв - 19;
е) номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi:
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АВ №584788, дата видачi – 02
серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ
№584785, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584784, дата
видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ
№584799, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту) серiї АВ №584783, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ №584786, дата видачi – 02
серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на випадок хвороби серiї АВ №584800, дата видачi
– 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 09 червня 2005 року - безстрокова;
- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ №584787, дата видачi – 02 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 24 жовтня

2006 року - безстрокова;
2. ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
2.1. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi
Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФО, котрий допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах
Примiток до фiнансової звiтностi.
2.2. Твердження про вiдповiднiсть
За виключенням неподання порiвняльної iнформацiї, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, якi включають Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та iнтерпретацiї, опублiкованi Радою з Мiжнародних
стандартiв фiнансової i Комiтетом з iнтерпретацiї Мiжнародної фiнансової звiтностi.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i
зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi
змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi
Компанiя веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись
на економiчнiй сутi операцiй i обставинах дiяльностi, Компанiя визначила українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього,
операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню.
2.5. Припущення про функцiонування Компанiї в найближчому майбутньому
В найближчому майбутньому на господарську дiяльнiсть Компанiї чинитиме вплив нестабiльнiсть економiки в країнi, досвiд, iсторiя
розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв. Тому фiнансова звiтнiсть
Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення про її функцiонування в майбутньому, яке припускає реалiзацiю активiв i виконання
зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Компанiя була
неспроможна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
2.6. Умови ведення дiяльностi в Українi
Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку
Компанiї.
2.7. Перше застосування МСФЗ
Перше застосування МСФЗ вiдбулося на 01 Сiчня 2011 року:
Стаття
ПСБО
Вплив переходу на
МСФЗ

МСФЗ
Актив
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть
141
30
141
первiсна вартiсть
233
(14)
219
накопичена амортизацiя
(92)
(44)
(48)
Основнi засоби:
залишкова вартiсть
93
93
первiсна вартiсть
419
(36)
383
знос
(419)
(129)
(290)
Довгостроковi бiологiчнi активи:

справедлива (залишкова) вартiсть
первiсна вартiсть
накопичена амортизацiя
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
iншi фiнансовi iнвестицiї
4 272
(1 172)
3 100
Довгострокова фiнансова заборгованiсть
Iнша довгострокова заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Вiдстроченi податковi активи
Iншi необоротнi активи
Гудвiл

Усього необоротних активiв
4 413
3 364
Оборотнi активи
Виробничi запаси
22
22
Поточнi бiологiчнi активи
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Товари
Векселi одержанi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть
2
2
первiсна вартiсть
2
2
резерв сумнiвних боргiв

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом
5
5
за виданими авансами
80
(80)
з нарахованих доходiв
iз внутрiшнiх розрахункiв
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
4
78
82
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
23 030
23 030
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi
113 397
113 397
у тому числi в касi
в iноземнiй валютi
Iншi оборотнi активи

Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу
Усього оборотних активiв
136 535
(21)
136 514
Витрати майбутнiх перiодiв
4 413
(4 408)
5
Баланс
145 361
(5 478)
139 883
Пасив
Власний капiтал
Статутний капiтал
88 000
88 000
Пайовий капiтал
Додатковий вкладений капiтал
Iнший додатковий капiтал
7
7
Резервний капiтал
121 951

6
121 957
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(107 655)
(5 541)
(113 196)
Неоплачений капiтал
Вилучений капiтал
Усього власний капiтал
102 303
(5 542)
96 761
Забезпечення
Забезпечення виплат персоналу
100
100
Iншi забезпечення
Сума страхових резервiв
86 757
86 757
Сума часток перестраховикiв
(44 836)
(44 836)
Усього забезпечення
41 921
100
42 021
Довгостроковi кредити банкiв

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Довгостроковi забезпечення
0
0
Iншi довгостроковi зобов'язання
0
0
Усього довгострокових зобов'язань
Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Векселi виданi
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
36
(36)
Зобов'язання з одержаних авансiв
Iншi фiнансовi зобов'язання зобов'язання

з бюджетом
1 101
1 101
з позабюджетних платежiв
зi страхування
з оплати працi
з учасниками
iз внутрiшнiх розрахункiв
Iншi поточнi зобов'язання
Зобов'язання, прямо пов'язанi з активами, класифiкованими як утримуванi для продажу
Усього поточних зобов'язань
1 137
(36)
1 101
Доходи майбутнiх перiодiв
Баланс
145 361
(5 478)
139 883

Продовження тексту приміток
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основнi засоби
Основнi засоби при первiсному визнаннi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв складається з
вартостi їх придбання, включаючи податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються Компанiї, а також витрати, пов’язанi з доставкою
основних засобiв та доведенням їх до стану, у якому вони придатнi для використання.
Пiсля первiсного визнання, основнi засоби вiдображаються по собiвартостi, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Замiни та полiпшення, котрi суттєво збiльшують строк служби активiв, капiталiзуються, а витрати на поточне обслуговування i ремонти
вiдображаються у складi витрат поточного перiоду.
Капiтальнi iнвестицiї включають витрати на реконструкцiю i придбання основних засобiв. Капiтальнi iнвестицiї на дату балансу
вiдображаються по собiвартостi з врахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Списання основних засобiв вiдбуваються при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигiд вiд
використання або вибуття даних активiв. Прибутки або збитки, що виникли в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються у звiт про сукупний дохiд за звiтний рiк, в якому актив був
списаний.
3.2. Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiю активу Компанiя розпочинає, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування i
приведений до стану, придатного до експлуатацiї способом, визначеним управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї розпочинається
з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому такий актив став доступним для використання.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. Для груп основних засобiв застосовуються наступнi
строки корисного використання:
Автомобiлi
60 мiсяцiв
Будiвлi
360 мiсяцiв
Офiсне обладнання
36 мiсяцiв
Компьютерне обладнання
36 мiсяцiв
На об’єкти капiтальних iнвестицiй амортизацiя не нараховується. Капiтальнi полiпшення орендованого майна амортизуються в строки,
встановленi для вiдповiдної групи основних засобiв. Орендованi на умовах фiнансового лiзингу основнi засоби капiталiзуються та
амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк амортизацiї не перевищує строку використання основних засобiв.
3.3. Зменшення корисностi активiв
У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» Компанiя здiйснює аналiз вартостi основних засобiв з точки зору зменшення
їх корисностi кожен раз, коли минувшi подiї або змiна обставин вказує, що вiдшкодовування суми активу менше його балансової вартостi, то
балансова вартiсть зменшується до вiдшкодованої величини активу. Це зменшення являється збитком вiд знецiнення. При цьому
вiдшкодована вартiсть активу дорiвнює бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi реалiзацiї або цiнностi використання. Сума очiкуваного

вiдшкодування визначається для кожного активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi засоби.
3.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив – немонетарний актив, що не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складається з вартостi їх придбання, включаючи податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються
Компанiї, а також будь-якi витрати по приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням.
Амортизацiя розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для використання. Амортизацiя припиняється на бiльш ранню
з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як призначеного для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Довгостроковi активи, призначенi для
продажу, i припинена дiяльнiсть» або на дату припинення його використання. Використовується прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї розпочинається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому нематерiальнi активи
стали доступними для використання.
Лiцензiї на право страхової дiяльностi не амортизуються.
Строк корисного використання для нематерiальних активiв – 120 мiсяцiв.
3.5. Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передбачає передачу практично всiх ризикiв та вигiд, пов’язаних з володiнням активом.
На дату початку строку оренди орендатор визнає фiнансову оренду в своїх звiтах про фiнансовий стан в якостi активiв та зобов’язань в
сумах, що дорiвнюють справедливiй вартостi майна, що являється предметом оренди, або вартостi мiнiмальних орендних платежiв (якщо ця
сума нижча), при цьому кожна з вказаних вартостей визначається на дату початку орендних вiдносин. Будь-якi первiснi прямi витрати
Компанiї додаються до суми, визнаної в якостi активу. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на вiдсотки та зменшенням
зобов’язань з оренди так, щоб досягнута постiйна вiдсоткова ставка, котра нараховується по несплаченим зобов’язанням. Капiталiзованi
оренднi активи амортизуються протягом меншого з двох перiодiв: очiкуваного строку корисної експлуатацiї або строку оренди.
Оренда, при якiй орендодавець зберiгає значну частину ризикiв i винагород вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна. Платежi по
операцiйнiй орендi вiдносяться до складу поточних витрат орендатора та поточних доходiв орендодавця протягом строку дiї договору.
3.6. Запаси
Первiсна вартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, необхiднi для приведення запасiв в стан, придатний
для використання.
При списаннi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттю, приймається метод оцiнки середньозваженої вартостi.
Пiсля первiсного визнання запаси оцiнюються по найменшiй з двох величин: собiвартостi або чистiй вартостi реалiзацiї.
3.7. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти
Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в своєму Звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною
контрактних зобов'язань, предметом яких є передача прав на такi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються на дату
здiйснення операцiї.
Фiнансовi активи
Згiдно МСФО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка», фiнансовi активи роздiляються на наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи,
якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, якi утримуються
до погашення, i фiнансовi активи, призначенi для продажу. Первинне визнання фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю.
У випадку, якщо придбання фiнансових активiв не є iнвестицiєю, що переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
справедлива вартiсть фiнансового активу збiльшується на витрати по операцiї, прямо пов'язанiй з придбанням або випуском цього

фiнансового активу.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первинного визнання i переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного
фiнансового року.
Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли
Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Операцiї купiвлi або продажу на «стандартних умовах» – це купiвля або продаж
фiнансових активiв, якi вимагають постачання активу в строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному
ринку.
Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи Компанiї з фiксованими платежами або платежами, якi визначаться, що
не котируються на активному ринку.
При первинному визнаннi позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням
ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi.
Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою
вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї
при погашеннi.
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної
процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi
виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї.
Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї,
визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової
заборгованостi.
Впродовж звiтного перiоду Компанiя не використала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для
зменшення валютних або процентних ризикiв.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, якi враховуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснують об'єктивнi свiдчення про появу збитку вiд знецiнення по позиках i дебiторськiй заборгованостi, якi враховуються за
амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка по
фiнансовому активу (тобто по ефективнiй ставцi вiдсотка, розрахованiй при первинному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути
понижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається в звiтi про сукупний дохiд.
Якщо в подальший перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася
пiсля того, як були визнанi знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд
знецiнення визнається в звiтi про сукупний дохiд в такому об'ємi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть
цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад,

достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, якi
належать їй згiдно умовам постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку
резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%), а також з
використанням наступних коефiцiєнтiв сумнiвностi до загальних сум заборгованостi (за винятком тих, на якi резерв був нарахований в
повному обсязi виходячи з аналiзу платоспроможностi):
Строк виникнення
заборгованостi
Коефiцiєнт
сумнiвностi
До 90 днiв
0%
Вiд 90 до 180 днiв
2%
Вiд 180 до 360 днiв
30%
Бiльше 360 днiв
100,00%
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив (частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє враховуватися в балансi, якщо:
a.Термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився;
b.Компанiя зберiгає за собою право отримувати грошовi потоки вiд активу, але прийняла на себе зобов'язання передати їх повнiстю без
важливої затримки третiй сторонi;
c.Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i або (а) передала всi важливi ризики i винагороди вiд активу, або
(б) не передала, але i не зберiгає за собою, всi важливi ризики i винагороди вiд активу, але передала контроль над даним активом.
Якщо Компанiя передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i при цьому не передала, але i не зберiгає за собою, всi
важливi ризики i винагороди вiд активу, а також не передала контроль над активом, актив визнається в тому ступенi, в якому Компанiя
продовжує свою участь в активi. Участь, яка приймає форму гарантiї по переданому активу, визнається по найменшiй з наступних величин:
первиннiй балансовiй вартостi активу або максимальної суми, виплата якої може захотiтися вiд Компанiї.
Якщо участь в активi приймає форму проданого i/або купленого опцiону (включаючи опцiон, розрахунки по якому проводяться в чистiй сумi)
на актив, який передається, ступiнь участi Компанiї, яка продовжується, - це вартiсть активу, що передається, який Компанiя може викупити,
окрiм випадку з проданим опцiоном на продаж (опцiон «пут»), (включаючи опцiон, розрахунки по якому проводяться в чистiй сумi) по
активу, який оцiнюється за справедливою вартiстю. В цьому випадку ступiнь участi Компанiї, яка продовжується, вимiрюється як найменша з
двох величин: справедлива вартiсть активу, який передається та цiна виконання опцiону.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансi, якщо зобов'язання погашене, анульоване, або термiн його дiї закiнчився.

Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на вiдмiнних умовах, або якщо умови
iснуючого зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в балансовiй вартостi визнається в звiтi про сукупний дохiд.
3.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Компанiї. Грошовими еквiвалентами є лiквiднi iнвестицiї, якi легко
конвертуються в певну кiлькiсть грошових коштiв, з термiнами оплати в три мiсяцi або менше, щодо яких iснує незначний ризик в змiнi їх
вартостi.
3.9. Дивiденди
Рiшення про виплату дивiдендiв приймається на загальних зборах Компанiї.
3.10. Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи. Компанiя визнає
витрати за позиками, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, шляхом їх
капiталiзацiї, тобто, включення у вартiсть цього активу.
Квалiфiкований актив, - це актив, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу.
Право на капiталiзацiю витрат за позиками виникає при дотриманнi наступних умов:
a.виникли витрати по даному активу, в якому вони понесенi
b.виникли витрати за позиками
c.розпочалася робота, необхiдна для пiдготовки активу.
Витрати за позиками, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Компанiї, визнаються витратами перiоду, в якому вони понесенi.
3.11. Оцiннi i потенцiйнi зобов'язання
Оцiннi зобов'язання, як зобов'язання, з невизначеним часом або сумою визнаються Компанiєю коли є поточне зобов'язання, що виникло в
результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна
здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов'язання на дату балансу, яка
враховує всi ризики i невизначеностi, характернi для даного зобов'язання.
У випадках, коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення
поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою
стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i
сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.12. Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в
майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу,
вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на додану вартiсть.
3.13. Виплати працiвникам
Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України та до iнших фондiв соцiального

страхування. Здiйснення таких внескiв передбачає поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд
загальної суми заробiтної плати.
У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується
працiвниковi.
3.14. Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у функцiональнiй валютi шляхом перерахунку суми iноземної валюти за обмiнним курсом, який
дiє на дату здiйснення операцiї мiж функцiональною валютою i певною iноземною валютою. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй
валютi, перераховуються в гривню за обмiнним курсом, який дiє на дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансовий результат вiд курсових
рiзниць визнається в звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в якому вони виникли.
3.15. Податок на прибуток
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого
податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються
статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує
статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Компанiї з
податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи
враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати
тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi
пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в
рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигiд, якi суб’єкт господарювання
отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигiд, що пiдлягає
оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що
пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим
зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому
ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
3.16. Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї,
будуть отриманi Компанiєю, i об'єм доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої
винагороди, за вирахуванням податку на додану вартiсть.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги або вiдвантаженi товари.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.

Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Компанiєю на її
рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третьої сторони, такi як податок з продажiв, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть, не
є отримуваними Компанiєю економiчними вигодами i не ведуть до збiльшення капiталу. Тому вони виключаються з виручки. Так само, при
агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигiд включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до
збiльшення капiталу Компанiї. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.17. Цiнова полiтика
Цiнову полiтику Компанiя будує на основi затверджених тарифiв, яка регламентує загальнi правила щодо взаємовiдносин з клiєнтами
(тарифи, договори тощо). Тарифи затвердженi 11 сiчня та 25 квiтня 2005 року.
3.18. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання.
Компанiя здiйснює формування та розмiщення страхових резервiв за видами, iншими нiж страхування життя у вiдповiдностi до вимог Закону
України «Про страхування» та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг №3104 вiд 17.12.2004р. (iз змiнами
i доповненнями).
Правила встановлюють порядок формування, облiку та розмiщення технiчних резервiв за договорами страхування, спiвстрахування та
перестрахування з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (далi - договори). Правила визначають методику формування
(розрахунку величини) технiчних резервiв, якi є оцiнкою обсягу зобов'язань страховика в грошовiй формi для здiйснення майбутнiх виплат
страхових сум i страхового вiдшкодування.
Резерв незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають
страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату.
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених
премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом страхування.
Розрахунок величини резерву незароблених премiй здiйснюється на будь-яку звiтну дату методом, визначеним Законом України "Про
страхування", а саме:
величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв
(страхових премiй, страхових внескiв), якi не можуть бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових
премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i
обчислюється в такому порядку:
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на
одну четверту;
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться
на одну другу;
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на
три четвертих;
одержанi добутки додаються.
3.19. Операцiї з пов'язаними особами
Визначення пов'язаних осiб:
(a)економiчнi суб'єкти, прямо або побiчно контрольованi Компанiєю (дочiрня компанiя), контролюючi Компанiю (головна компанiя), або що

знаходяться з нею пiд загальним контролем (iнша дочiрня компанiя головної компанiї);
(b)асоцiйованi компанiї;
(c)фiзичнi особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанiї дає можливiсть впливати на ухвалюваннi Компанiєю рiшення, а також
члени їх сiмей, якi побiчно можуть впливати на дiяльнiсть Компанiї;
(d)керiвники Компанiї, тобто особи здiйснюють планування, управлiння, контроль за дiяльнiстю Компанiї, а також члени їх сiмей;
(e)економiчнi суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємi належить керiвництву Компанiї або згаданим фiзичним особам.
Визнання Компанiї пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Компанiя приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться
виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.20. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо
фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на
фiнансову звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.
3.21. Податок на додану вартiсть
У вiдповiдностi до вимог Податкового Кодексу України, а саме статтi 196.1.3, не є об’єктом оподаткування операцiї з надання послуг iз
страхування, спiвстрахування або перестрахування особами, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до закону, а
також пов’язаних з такою дiяльнiстю послуг страхових (перестрахових) брокерiв та страхових агентiв.
Компанiя не є платником Податку на додану вартiсть.
3.22. Сезоннiсть
Перiод року не впливає на попит на послуги i, вiдповiдно, на порядок визнання доходiв та витрат.
Продовження тексту приміток
4. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи Компанiї складаються з комп’ютерного програмного забезпечення та вартостi лiцензiй на страхову дiяльнiсть.
Компанiя має лiцензiї, що виданi державними органами влади. В облiку їх вiдображує за первинною вартiстю без врахування зносу.
Рух нематерiальних активiв за рiк 2012 року та їх балансову вартiсть станом на 31 грудня 2012 року можна представити наступним чином:
2012 рiк
2011 рiк
На 1 сiчня звiтного року
Первiсна вартiсть
250
219
Накопичений знос
(76)
(48)
Чиста балансова вартiсть

174
171
За звiтний перiод
Чиста балансова вартiсть на початок року
174
171
Надходження
31
Переоцiнка (первiсна вартiсть)
Вибуття (первiсна вартiсть)
Перемiщення та рекласифiкацiї
Амортизацiйнi вiдрахування
(13)
(28)
Переоцiнка (накопичений знос)
Вибуття (накопичений знос)
Перемiщення та рекласифiкацiї
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня звiтного року
161
174

На 31 грудня звiтного року
Первiсна вартiсть
250
250
Накопичений знос
(89)
(76)
Чиста балансова вартiсть
161
174
5. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби Компанiї складаються з офiсного та комп’ютерного обладнання.
Рух основних засобiв Компанiї наведено в таблицi:
За рiк
2012 року
За рiк
2011 року
На 1 сiчня звiтного року
Первiсна вартiсть
407
383
Накопичений знос
(324)
(290)
Чиста балансова вартiсть
83
93
За звiтний перiод
Чиста балансова вартiсть на початок року
83
93
Надходження
78
61

Переоцiнка (первiсна вартiсть)
Вибуття (первiсна вартiсть)
(79)
(37)
Перемiщення та рекласифiкацiї
Амортизацiйнi вiдрахування
(50)
(71)
Переоцiнка (накопичений знос)
Вибуття (накопичений знос)
79
37
Перемiщення та рекласифiкацiї
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня звiтного року
111
83
На 31 грудня звiтного року
Первiсна вартiсть
406
407
Накопичений знос
(295)
(324)
Чиста балансова вартiсть
111
83

6. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Фiнансовi iнвестицiї за первиною вартiстю Компанiї станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року можна представити наступним
чином:
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
АТ "Ост-Iнвест", ЄДРПОУ 21674760
3 100
3 100
ТОВ "Приват-Фiнансист", ТОВ «Приват Сервiс Центр»
13 184
13 184
Всього
16 284
16 284
Компанiя не здiйснює контролю та володiє частками менше 25% статутного капiталу.
Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Обiгацiї внутрiшньої державної позики, Мiнфiн України
24 424
36 133
Всього
24 424
36 133
7. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Аванси постачальникам
54
27
Аванси (позики) працiвникам

70
45
Всього
124
72
8. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Витрати майбутнiх перiодiв Компанiї станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Передплата за друкованi печатнi матерiали
8
6
Всього
8
6
9. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року грошовi кошти та їх еквiваленти представленi в наступному виглядi:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Поточнi рахунки в банках
174 906
121 601
Готiвковi кошти
Депозити
574 511
42 121
Iншi грошовi засоби
Всього
749 417

163 722
Депозити Компанiї розмiщенi термiном повернення до 12 мiсяцiв пiсля дати звiтностi, iнформацiя наведена у наступнiй таблицi:
банк
сума
початок
закiнчення
ПАТ "Акцент-Банк"
100 000
28.02.2012
28.02.2013
ПАТ "Державний ощадний банк України"
10 000
26.01.2012
04.01.2013
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
25 000
27.09.2012
04.01.2013
ПАТ КБ Приватбанк
11 511
29.06.2011
15.06.2013
ПАТ КБ Приватбанк
28 000
28.09.2012
29.03.2013
ПАТ КБ Приватбанк
200 000
28.02.2012
28.02.2013
ПАТ КБ Приватбанк
200 000
28.02.2012
28.02.2013

Всього
574 511
10. ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року випущений та зареєстрований статутний капiтал подiлений мiж чотирма
учасниками.
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року частки у випущеному капiталi компанiї розподiленi наступним чином (щодо
учасникiв, якi володiють бiльш наж 10% у статутному капiталi Компанiї):
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Учасники
Частка у вiдсотках
РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)
22,7274%
22,7274%
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецтехмаш"
22,7274%
22,7274%
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IМРIС"
22,7274%
22,7274%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЕОЛАНТ"
22,7274%
22,7274%
Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право розподiлу чистого прибутку на Загальних зборах засновникiв.
Протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, Компанiя не оголошувала дивiдендiв.
11. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Додатковий капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Резервний фонд
121 950
121 950

Додатковий капiтал
7
7
Всього
121 957
121 957
12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпечення Компанiї на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року становили:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Забезпечення виплат працiвникам
126
126
Забезпечення повернення платежiв
43
36
Страховi резерви
117 667
82 709
Частка перестраховика в страхових резервах
(22 826)
(15 222)
Всього
95 010
67 649
Розрахунок величини резерву незароблених премiй здiйснюється на будь-яку звiтну дату методом, визначеним Законом України "Про
страхування", а саме:величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум
страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi не можуть бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових
платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв
(розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв)
за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну четверту; частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй,
страхових внескiв) за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну другу; частки надходжень сум страхових платежiв
(страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на три четвертих; одержанi добутки
додаються.

13. КРЕДИТИ ОТРИМАНI
Нижче в таблицi наведено структуру кредитної заборгованостi компанiї на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Заборгованiсть за банкiвським кредитом
500 000
Заборгованiсть за вiдсотками
1 264
Всього
501 264
Компанiя отримала два кредити по 250 млн гривень термiном один рiк в ПАТ КБ “Приватбанк” згiдно договорiв № DNH2LON01454 вiд
28.02.2012 та № DNH2LON01455 вiд 29.02.2012.
14. ЗАБОРГОВАННIСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ
Заборгованнiсть перед бюджетом Компанiї на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року становила:
на 31 грудня 2012
на 31 грудня 2011
Податок на прибуток
3 010
1 255
Всього
3 010
1 255
15. ЧИСТА ВИРУЧКА
Чиста виручка Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року:
2012 рiк
2011 рiк
Зiбрано страхових премiй загалом
347 524
272 632
Зменшено на резерви

(94 598)
(139 247)
Всього (чистих) премiйI
252 926
133 385
16. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Iншi операцiйнi доходи Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року.
2012 рiк
2011 рiк
Надходження у виглядi iнших доходiв вiд страхової дiяльностi, зокрема вiд реалiзацiї прав страховика до страхувальника або iншої особи,
вiдповiдальної за заподiяний збиток, повернутi суми iз централiзованих страхових резервних фондiв, повернутi суми страхових резервiв,
iнших, нiж резерв незароблених премiй
69 744
49 318

Всього
69 744
49 318
Продовження тексту приміток
17. СТРАХОВI ВИТРАТИ
Страховi витрати Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, були наступними:
2012 рiк
2011 рiк
Страховi виплати
184 155
75 298
Страхове вiдшкодування за договорами зовнiшнього страхування
27 942
6 819

212 097
82 117
18. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, склали:
2012 рiк
2011 рiк
Матерiальнi витрати
46
157
Витрати на оплату працi
2 065
2 002
Вiдрахування на соцiальнi заходи
650
626
Амортизацiя
63
99
Iншi операцiйнi витрати
559
431
Всього
3 383
3 315
19. ЗБУТОВI ВИТРАТИ
Збутовi витрати Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, склали:
2012 рiк
2011 рiк
Витрати на збут
40 236
20 356
Витрати на ведення справи
38 126
524

Всього
78 362
20 880
20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року:
2012 рiк
2011 рiк
Результат змiни резервiв збиткiв
2 932
3 422

Всього
2 932
3 422
21. ВIДСОТКИ ТА ПРИРIВНЯНI ДО НИХ
Вiдсотки та прирiвнянi до них доходи (витрати) Компанiї за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року:
2012 рiк
2011 рiк
Вiдсотки по депозитам
67 007
3 768
Вiдсотки за кредит
(55 521)
Всього (чистi) вiдсотки
11 486
3 768
22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компанiя застосовує рiзнi ставки податку для рiзних видiв дiяльностi. В 2012 роцi ставки складали 21% та 3% з визначеної бази

оподатковання протягом перiоду.
Компонентами витрат з податку на прибуток для Компанiї протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011
року, були:
2012 рiк
2011 рiк
Поточний податок на прибуток
13 212
6 417
Витрати з податку на прибуток
13 212
6 417
23. ВНУТРIШНI РОЗРАХУНКИ
Поточна дебiторська заборгованiсть по внутрiшнiм розрахункам станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року становила:
Безвiтсоткова грошова позика
на 31 грудня 2012 року
на 31 грудня 2011 року
ТОВ "Приват-Фiнансист"
19 500

19 500
24. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть
по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй
звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.

