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
(посада)

(підпис)

МП

Авдєєв Сергiй Олександрович
(прізвище та ініціали керівника)
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33908322
4. Місцезнаходження
03056, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5026737, (044) 5026730
6. Електронна поштова адреса
info2@arsenal-strahovanie.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)
(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: протягом звiтного року
емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. Емiтент не має посади корпоративного
секретаря. Емiтент не користується послугами рейтингових агентств. Iнформацiя про
засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)
емiентом не надається згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя про дивiденди приватним акцiонерним
товариством не надається згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент приватним акцiонерним товариством не надається згiдно з Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Емiтент
облiгацiї та (в тому числi цiльовi, iпотечнi) не випускав. Емiтент не видавав сертифiкатiв
цiнних паперiв у звiтному перiодi, т.к. є емiтентом цiнних паперовi бездокументарної форми
iснування. Емiтент не розмiщував похiднi цiннi папери. Емiтент не здiйснював викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу емiтентом не надається згiдно з Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя щодо
вартостi чистих активiв не надаєтья фiнансовими установами, емiтент є фiнансовою
установою. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не
подається так як емiтент не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї не подається так як емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не отримував гарантiй третiх
осiб за випусками боргових цiнних паперiв. Емiтент не розкриває iнформацiю про органи
управлiння так як є акцiонерним товариством. Звiт про стан об'экта нерухомостi не надається,
тому що емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
09.12.2005
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
55900000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) Поточний рахунок
2650730307708
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) Поточний рахунок
2650530307706
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового особистого
страхування вiд нещасних
випдкiв на транспортi
Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АЕ№ 198589 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
вантажiв та багажу
(внтажобагажу)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
залiзничного транспорту

АЕ № 198581 29.01.2013

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198598 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198584 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 198585 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
здоров'я на випадок хвороби
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiльнiсть у формi
АЕ № 198587 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
майна [крiм залiзничного,
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 198586 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
кредитiв ( у тому числi
регулювання у сферi ринкiв
вiдповiдальностi позичальника
фiнансових послуг
за непогашення кредиту)
Опис
д/в
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 198588 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
медичних витрат
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 198592 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування вiд
здiйснює державне
нещасних випадкiв
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 284205 28.11.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного медичного
здiйснює державне
страхування (безперервне
регулювання у сферi ринкiв
страхування здоров'я)
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 198583 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
обов'язкового страхування
здiйснює державне
цивiльної вiдповiдальностi
регулювання у сферi ринкiв

суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господ
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних
вантажiв
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
вiдповiдальностi перед третiми
особами [крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
водного транспорту
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
наземного транспорту (крiм
залiзничного)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового особистого
страхування працiвникiв
вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового обов'язкового
державного особистого
страхування посадових осiб
органiв державної податкової
служби

фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198580 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198591 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198593 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198590 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198594 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198704 14.05.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення,
випадкового пошкодження або
псування
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
фiнансових ризикiв

до дати прийняття закону з урегулювання питань змiни обов'язкового
державного страхування на безпосереднэ здiйснення компенсацiйної
виплати з державного бюджету головними розпорядниками
бюджетних коштiв за цiльовими платежами за мiсцем роботи
потерпiлих
АЕ № 198596 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198582 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї безстроковий
АЕ № 198597 29.01.2014
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Стрхова дiяльнiсть у формi
АЕ № 284079 19.09.2013
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
цивiльної вiдповiдальностi
регулювання у сферi ринкiв
власникiв наземного транспорту
фiнансових послуг
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солоп Олександр Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови Правлiння з розвитку продажiв в Києвi та Києвськiй областi директор Київської дирекцiї ПРАТ "СК " АХА СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.01.2013, обрано
9) Опис
Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах

компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм
випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами
Товариства);
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках,
передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття
рiшення
про
вiдсторонення
Голови
Правлiння
Товариства вiд
здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
- за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на
участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання,
належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не
спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання,
пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй

акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства";
- прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi;
- попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються
Наглядовою радою;
- прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав
таку пропозицiю;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або
про вiдмову в такому скликаннi на вимогу:
а) Правлiння;
б) Ревiзора;
в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй Товариства;
д) в iнших випадках, передбачених законодавством.
- прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
товариства, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим
Статутом.
Голова Наглядової Ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради
Товариства та головує на них, як правило вiдкриває Загальнi Збори, як правило, органiзовує
обрання секретаря та головуючого на Загальних Зборах акцiонерiв Товариства (Наглядовою
Радою Товариства або Загальними Зборами Товариства), здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову Раду Товариства.
Посадову особу - Голову Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом
Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з
припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iншої iнформацiї, що
передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бельгольський Сергiй Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "Реєстр-Днiпро"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.01.2013, обрано

9) Опис
Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм
випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами
Товариства);
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках,
передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття
рiшення
про
вiдсторонення
Голови
Правлiння
Товариства вiд
здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
- за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на
участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання,
належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не
спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання,
пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства";
- прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi;
- попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються
Наглядовою радою;
- прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав
таку пропозицiю;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або
про вiдмову в такому скликаннi на вимогу:
а) Правлiння;
б) Ревiзора;
в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй Товариства;
д) в iнших випадках, передбачених законодавством.
- прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
товариства, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим
Статутом.
Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом
Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з
припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iншої iнформацiї, що
передбачена до розкриття, Товариство не має.
Обiймає посади: директор ТОВ "Бiзнес-Ескорт" (мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, буд.70, кв.30).
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Туз Максим Арнольдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правлiння "ПРАТ СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.01.2013, обрано
9) Опис

Наглядова Рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, в межах
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та
регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного Загальних Зборiв та щодо кандидатiв до складу органiв Товариства (крiм
випадку, коли позачерговi Загальнi Збори акцiонерiв Товариства скликаються акцiонерами
Товариства);
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв
вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними, паперами) у випадках,
передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття
рiшення
про
вiдсторонення
Голови
Правлiння
Товариства вiд
здiйсненняповноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови
Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством України;
- за поданням Голови Правлiння - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- встановлення (визначення) дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог цього Статуту та мають право на
участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства вiдповiдно до законодавства;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання,
належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не
спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання,
пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна
або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiю цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акцiонернi товариства", пропозицiй
акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону "Про акцiонернi товариства";
- прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi;
- попереднє затвердження порядку денного Загальних Зборiв Товариства, якi скликаються
Наглядовою радою;
- прийняття мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та надсилання цього рiшення акцiонеру, який надав
таку пропозицiю;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про скликання позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства або
про вiдмову в такому скликаннi на вимогу:
а) Правлiння;
б) Ревiзора;
в) акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше
вiдсоткiв простих акцiй Товариства;
д) в iнших випадках, передбачених законодавством.
- прийняття рiшення про створення фiлiй, представництв ,iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
товариства, затвердження їх положень;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз цим
Статутом.
Посадову особу - Члена Наглядової Ради Товариства було обрано на посаду Протоколом
Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з
припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iншої iнформацiї, що
передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яговенко Iрина Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний економiст ффiнансового
департаменту ПРАТ
"СК
"АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.04.2013, обрано
9) Опис
Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами фiнансового року, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi

Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор товариства готує висновок, в якому
мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за
вiдповiдний
перiод;
факти
порушення
законодавства
пiд
час
провадження
фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
облiку та подання звiтностi.
Посадову особу - Ревiзора було обрано на посадо Протоколом Рiчних Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства № 20 вiд 15 сiчня 2013 року, у зв'язку з достроковим припиненням
повноважень попереднього Ревiзора.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
За останнi 5 рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: бухгалтер ЗАТ " СК " Синдек",
заступник головного бухгалтера КФ ЗАТ "СК "АХА Страхування", Заступник головного
бухгалтера ВП "Центральна фiлiя "ПРАТ "НФСК "Добробут" .
Посодова особа обiймає посаду: начальника фiнансово - розрахункового вiддiлу Фiнансового
департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (мiсцезнаходження: 03156, м. Київ,
вул. Борщагiвська, буд. 154).
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдєєв Сергiй Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.01.2013, обрано
9) Опис
Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає
засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова Правлiння Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно
до рiшень правлiння Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Голови правлiння вiдноситься:
- на свiй розсуд без погодження укладання наступних правочинiв та договорiв вiд iменi
Товариства:
1)
господарських договорiв;
2)
договорiв з купiвлi-продажу цiнних паперiв;
3)
фiнансових договорiв, а саме: договорiв поруки, застави, гарантiї, уступки права вимоги,
переведення боргу, позики тощо;

4)
договорiв страхування та перестрахування;
5)
договорiв по вiдкриттю поточних, депозитних, розрахункових та iнших рахункiв в
банкiвських, депозитарних та будь-яких iнших установах, а також прийняття рiшення про
закриття вищеназваних рахункiв;
- затвердження Правил страхування та Правил проведення фiнансового монiторингу;
- забезпечення органiзацiї ведення бухгалтерського та податкового облiкiв та звiтностi;
- забезпечення органiзацiї ведення управлiнського облiку, складання та надання на розгляд
Загальним Зборам квартальних i рiчних звiтiв та їх оприлюднення;
- затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї;
- призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
Товариства;
- затвердження штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових
iнструкцiй;
- визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства та посадових окладiв працiвникiв
Товариства, його фiлiй та представництв;
- найом та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання
стягнення;
- призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у переговорах по вiдпрацюванню положень
Колективного договору, як представники Правлiння Товариства;
- видання наказiв i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;
- видача довiреностей на виконання дiй вiд iменi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть
участь у колективних переговорах як представники Голови Правлiння, пiдписувати вiд iменi
правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
- вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах та розпоряджатися перерахуванням
грошових коштiв без обмеження суми;
- самостiйно наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
- без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї з
урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- видавати доручення третiм особам на представництво iнтересiв Товариства та вчинення вiд
його iменi юридичних дiй;
- здiйснення будь-яких iнших дiй в iнтересах Товариства.
Посадову особу - Голову Правлiння Товариства було обрано на посаду Протоколом Засiдання
Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 14 сiчня 2013 року, у зв'язку з припиненням
повноважень попереднього Голови Правлiння.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Заступник Голови
Правлiння по розвитку продажiв у пiвденно-схiдному регiонi Запорiзької фiлiї ЗАТ "СК
"ВЕСКО", Заступник Голови Правлiння -Директор департаменту корпоративного бiзнесу ПРАТ
"СК "АХА Страхування" .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iншої iнформацiї, що
передбачена до розкриття, Товариство не має.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торгонський Микола Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Страхова компанiя "ВЕСКО"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
01.06.2007, обрано
9) Опис
До компетенцiї головного бухгалтера входить здiйснення органiзацiї бухгалтерського
облiку господарської дiяльностi Товариства.
Посадову особу Головного бухгалтера було призначено на посаду наказом № 19-к вiд
01.06.2007 року. у зв'язку з його особисто. заявою.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козиний Олександр Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора Київської дирекцiї ПРАТ "СК "АХА Страхування"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.01.2013, обрано
9) Опис
Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцii Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належить до виключної
компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.

Посадову особу - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з фiнансових питань
Товариства було обрано на посаду Протоколом Засiдання Наглядової Ради Товариства
Товариства вiд 25 лютого 2013 року, у зв'язку з скороченням кiлькiсного складу попереднього
Правлiння.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Заступник директора
Київської фiлiї ЗАТ "СК "ВЕСКО".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдєєва Марина Євгенiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
25.01.2013, обрано
9) Опис
Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцii Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належить до виключної
компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.
Посадову особу - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства було обрано на
посаду Протоколом Засiдання Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 25 лютого 2013 року,
у зв'язку з скороченням кiлькiсного складу попереднього Правлiння.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Директор Запорiзької фiлiї
ЗАТ "СК "ВЕСКО", Директор Запорiзької дирекцiї ПРАТ "СК "АХА Страхування" .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо поспортних даних. Iнформацiю стосовно
виногороди, в тому числi у натуральнiй формi не вказується, згiдно з Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р.
Iншої iнформацiї, що
передбачена до розкриття, Товариство не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Заступник Голови
Правлiння з
фiнансових питань

Прізвище, ім' я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Козиний
Олександр
Вiкторович

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

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
12 000

12 000

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред' явник
а

5
9,2308

6
12 000

7
0

8
0

9
0

9,2308

12 000

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС
ЕСКОРТ"

31737033

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ФIРМА
АКТИВБАЛАНС"

34408387

Прізвище, ім' я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

49000,
Дніпропетровська обл.,
- р-н, м.
Днiпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги,
буд. 70, оф. 30
01033, - р-н, м. Київ,
вул. Саксаганського,
буд. 41, оф. лiтера А
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред' явника

Привілейовані іменні

74 172

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
57,0554

74 172

0

0

Привілейовані на
пред' явник
а
0

31 478

24,2138

31 478

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

105 650

81,2692

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред' явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред' явник
а

105 650

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
17.12.2013
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
200/1/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

X. Відомості про цінні папери емітента
Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA 4000072862 Акція проста Бездокумент
430
130 000
55 900 000
100
цнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

д/в

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

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

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

Дата
виникнення

д/в

Дата
погашення
X

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2

Вид інформації

3

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три рокиi
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
1
0
2
2012
8
7
3
2013
3
2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разуi
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)i
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разуi
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборівi
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій

Ні
X
X

Унесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй та обмiну
(запишіть)
акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосуванняi
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)i
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінкуi

Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох роківi 57
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)i
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаряi
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової радиi
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товаристваi
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правлiння та а
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язкамиi
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Двох членiв Наглядової Ради переобрано на повторний срок i було
(запишіть)
обрано

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізораi (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Як що в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох роківi 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питаньi
Не
належит
Загальн
ь до
Виконав
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
нції
орган
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товаристваi (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 товаристваi(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товариствіi
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товаристваi
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
ні
так
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
ні
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
так
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітностіi (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох роківi
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитораi
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
роківi (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитораi
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Так

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому роціi
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
аудитор - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпровський
(запишіть)
аудиторський союз"
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разуi
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X

відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджментуi (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох роківi
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох роківi
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
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох роківi (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох роківi (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управлінняi (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 20.05.2010; яким органом управління
прийнятий: Загальнi Збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управлінняi (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Протягом звiтного перiоду вiдхилень не було

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Мета провадження дiяльностi фiнансової установи - здiйснення страхування, перестрахування i
фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Перелiк власникiв iстотної участi:
1) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бiзнес-Ескорт", код за ЄДРПОУ 31737033,
зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради 11.12.2001р., номер
запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 224 105 0004 012770, що
знаходиться за адресою: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 70, оф.30, що
володiє у статутному капiталi Товариства 74 172 (сiмдесят чотири тисячi сто сiмдесят двi) шт.
простих iменних акцiй, що складає 57,05538 % вiд загального розмiру статутного капiталу
Товариства.
2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ "ФiРМА "АКТИВБАЛАНС", код за
ЄДРПОУ 34408387, зареєстроване Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради
23.05.2006р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 224 107
0009 026638, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41 (Лiтера А), яке
є власником 31 478 (тридцять одна тисяча чотириста сiмдесят вiсiм) шт. простих iменних акцiй ,
що складає 24, 21385 % вiд загального розмiру статутного капiталу Товариства.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або
споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
На нашому пiдприємствi в перiод з 13.04.2012 р. по 30.05.2012 р. була проведена перевiрка ДПi
у Бабушкiнському районi м. Днiпропетровська. За результатами перевiрки було накладено
наступнi штрафнi санкцiї:
в розмiрi 3 660,00 грн. згiдно рiшення № 0000571702/0 вiд 19.06.2012 р., якi були сплаченi п/п №
3907 вiд 20.06.2012 р.;
в розмiрi 7 586,00 грн. згiдно рiшення № 0000712303 вiд 19.06.2012 р., якi були сплаченi п/п №
3906 вiд 20.06.2012 р.;
в розмiрi 134 148,00 грн. згiдно рiшення № 0000312200 вiд 19.06.2012 р., якi були сплаченi п/п №
3908 вiд 20.06.2012 р. та п/п № 3909 вiд 20.06.2012 р.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її

ключові характеристики або про відсутність такої системи
У ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" наявна система управлiння ризиками. Визначення,
оцiнка, монiторинг ризикiв вiдповiдними працiвниками страхової компанiї здiйснюється при
встановленнi дiлових вiдносин, з'ясовуваннi мети та характеру майбутнiх дiлових вiдносин з
клiєнтом, проведеннi iдентифiкацiї та вивченнi фiнансової дiяльностi клiєнта, послуг, що
надаються клiєнту, постiйному оновленнi iнформацiю про змiст дiяльностi клiєнта та його
фiнансовий стан, аналiзу операцiй проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i
змiсту дiяльностi клiєнта за вiдповiдними критерiями, зокрема за типом клiєнта, географiчним
розташуванням країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу
(отримання) активiв, i видом товарiв та послуг, про пiдвищену вiрогiднiсть використання
страхової компанiї для вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансування
тероризму.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
д/в
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi розмiр
вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
д/в
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об' єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової
групи чи iншого об'єднання, вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку, не було.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Протягом року зовнiшнiй аудитор не призначався.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
з 2003 р.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
5
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року

не надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
не виникали
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
вiдбувалася
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
вiдсутнi
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
механiзм розгляду скарг наявний
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Мережинский Андрiй Юрiйович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
скарга фiзичної особи - стосовно методу пiдписання договору страхування, зокрема при
використаннi засобiв факсимiльного вiдтворення пiдпису-була надана вiдповiдь-пояснення.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Протягом звiтного перiоду наявнi 18 позовiв до суду щодо надання фiнансовою
установою фiнансових послуг (3-позивачам в позовi вiдмовлено, 3- позови позивачiв-було
задоволено; 8- на розглядi, 1- позивач вiдмовився вiдпозову, 3- позови на апеляцiйному
провадженнi).

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

ПРИМiТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФiНАНСОВОЇ ЗВiТНОСТi
ПРИВАТНОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНiЯ" АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
ЗА РiК, ЩО ЗАКiНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА iНФОРМАЦiЯ
ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНiЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до
законодавства України. Товариство зареєстроване 09 грудня 2005 р.
Товариство здiйснює страхування, перестрахування i фiнансову дiяльнiсть, пов'язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Юридична адреса Товариства - Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство
готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку
України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною
вiдповiдно до МСФЗ.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФiНАНСОВОЇ ЗВiТНОСТi
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня
2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що
закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а
також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс
згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде
датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у
фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову
полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх
перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова
полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної
фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
Пояснення щодо впливу переходу з попереднiх П(С)БО на МСФЗ на фiнансовий
стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, будуть вiдображенi у повнiй фiнансовiй
звiтностi складенiй за МСФЗ за 2013р.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТi СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".

Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної
нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення,
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
використовують МСФЗ".
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною
до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку
розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової
звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних
їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть
оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами,
правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але
визнання у фiнансової звiтностi припинено.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1
липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi
результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали
чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр
використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" "Представлення статей iншого сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого
сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у
певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi
є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере
класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на
представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi
Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде
використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона
набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або
фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi
активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у
редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28

отримав нову назву "iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер
мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до
iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке
закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р
та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi
використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї
про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на
дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують
МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та
фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та
зобов'язань"
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права
на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання
забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для
оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий
результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки
фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було
перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової
звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема
фiнансова звiтнiсть".
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема
фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт
також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у iнтерпретацiї ПКi-12 "Консолiдацiя Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю,
яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та iнтерпретацiю ПКi-13
"Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної
консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють
визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не
вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах".
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше
передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi

вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових
вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня
2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат
Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої
вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство
зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi
вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту
на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї
родовища, що розробляється вiдкритим способом". iнтерпретацiя використовується вiдносно
звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi"
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати
МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ,
може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий
раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно
нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення роз'яснює рiзницю
мiж додатковою порiвняльною
iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної
iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання,
якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на
користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у
промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по
вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.
4. ОСНОВНi ПРИНЦИПИ ОБЛiКОВОЇ ПОЛiТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про
фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду,

в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується,
впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням
прямолiнiйного методу. Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв - за
виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту
основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю
активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках
окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно
протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
Очiкуванi термiни
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного
звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування
порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання
нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю
активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься
такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi
активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при
виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за
вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної
цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з
використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку
вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх
грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за
його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках,
за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток
вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу

(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть,
яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток
вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу
оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за
вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не
пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а
також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком
вiд трьох мiсяцiв до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного
використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних
активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого
використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про
сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або
конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно,
потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити
достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для
врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i
невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з
використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний
зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Страховi резерви
Товариство розраховує суму страхових резервiв з кожного виду страхування вiдповiдно
до чинного законодавства та вiдповiдних нормативних актiв.
На кiнець кожного наступного звiтного перiоду Товариство оцiнює адекватнiсть визнаних
страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.
Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань (за вирахуванням
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та нематерiальних страхових активiв) є
недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових
потокiв, нестача визнається у складi витрат.
Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi
реалiзацiї.
Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного
прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi
про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню
або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не
пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та
вiдповiдними
даними
податкового
облiку,
використовуваними
при
розрахунку
оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з
урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи
вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання
в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових
рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо
тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших
активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на
оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець
кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв,
бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового
законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на
звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення
зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi
наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або
погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто,
якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що
вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i
Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв,
коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного
доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому
сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов'язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески
в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати
Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана
сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої

або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги,
наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно
визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть
Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i
зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку
України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання
розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
5. iСТОТНi СУДЖЕННЯ i ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТi У ОЦiНКАХ
iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi
професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш
iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають
правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а)
Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд
професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами.
При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови
очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в)
Вiдстроченi податковi активи
Податковим кодексом України, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, встановлено ставки
оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття
iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової
вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в
тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi
очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього
податкового планування.
6. ПОВ'ЯЗАНi СТОРОНИ
Товариство не проводило операцiй з пов'язаними сторонами у 2012 роцi
7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток, що включено до звiту про фiнансовi результати, складає 16983 тис.

грн.
8. ОСНОВНi ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Показник
Машини та обладнання
Транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар
iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
805
1 632 137
309
421
3304
Надходження 1546 1906 192
111
1106 4861
Вибуття
183
1481 52
141
217
2074
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
2167 2057 276
280
1310 6090
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
1091
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1563
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 2654
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 3436
9. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Запаси 31 грудня 2012 року
Сировина i матерiали
569
Паливо
35
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2
iншi матерiали
49
Всього655
10. ГРОШОВi КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВi ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
Показник
В нацiональнiй валютi
В iноземнiй валютi
На поточних рахунках
5 794 110
Депозити
117 917
20 206
Готiвка в касi 219
Всього123 930
20 316
11. КАПiТАЛ
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал Товариства становить
26
000 000 грн., роздiлений на 130 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 200 грн.
кожна.
Протягом 2012 року статутний капiтал було збiльшено на 10 000 000 грн.
12. СТРАХОВi РЕЗЕРВИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином
Сформованi страховi резерви,
в т.р. 165 638,20
резерви незароблених премiй
114 191,90
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
5 935,60
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
40 844,70
резерв коливань збитковостi
4 666,00
На 31.12.2012р. Товариством проведена оцiнка адекватностi визнаних страхових резервiв. Для
цього Товариство скористалось послугами ПрАТ "iнститут ризику". Оцiнку провiв кандидат
фiзико-математичних наук Карташов Ю.М. (Свiдоцтво на право займатися актуарними
розрахунками та посвiдчувати їх №03-007 вiд 06.12.2012р.). Проведенi розрахунки та аналiз
пiдтвердив адекватнiсть страхових резервiв Товариства на 31.12.2012р.
13. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2012 року Товариства не має банкiвських позик.
14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНiСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були
представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2012 року
За товари, роботи, послуги 504
З одержаних авансiв 860
З бюджетом 6064
З оплати працi
167
iншi поточнi зобов'язання 22576
Всього30171
15. iНФОРМАЦiЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Товариство не здiйснює облiк за сегментами.
16. УПРАВЛiННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно
переглядає структуру свого капiталу.
17. ПОДiЇ ПiСЛЯ ЗВiТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не
вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

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

ПРИМiТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФiНАНСОВОЇ ЗВiТНОСТi
ПРИВАТНОГО АКЦiОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНiЯ" АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
ЗА РiК, ЩО ЗАКiНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА iНФОРМАЦiЯ
ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНiЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до
законодавства України. Товариство зареєстроване 09 грудня 2005 р.
Товариство здiйснює страхування, перестрахування i фiнансову дiяльнiсть, пов'язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Юридична адреса Товариства - Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство
готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку
України. Ця фiнансова звiтнiсть є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною
вiдповiдно до МСФЗ.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФiНАНСОВОЇ ЗВiТНОСТi
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня
2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що
закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а
також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс
згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде
датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у
фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову
полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх
перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова
полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної
фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
Пояснення щодо впливу переходу з попереднiх П(С)БО на МСФЗ на фiнансовий
стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, будуть вiдображенi у повнiй фiнансовiй
звiтностi складенiй за МСФЗ за 2013р.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТi СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".

Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної
нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення,
фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше
використовують МСФЗ".
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною
до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку
розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової
звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних
їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть
оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами,
правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але
визнання у фiнансової звiтностi припинено.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1
липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi
результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали
чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр
використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" "Представлення статей iншого сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого
сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у
певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi
є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере
класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на
представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi
Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде
використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона
набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або
фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi
активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у
редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28

отримав нову назву "iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер
мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до
iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове
положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке
закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р
та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi
використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї
про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на
дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують
МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та
фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та
зобов'язань"
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язана розкривати iнформацiю про права
на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання
забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для
оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий
результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки
фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було
перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової
звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема
фiнансова звiтнiсть".
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема
фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт
також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у iнтерпретацiї ПКi-12 "Консолiдацiя Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю,
яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове
положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та iнтерпретацiю ПКi-13
"Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної
консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють
визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не
вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах".
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше
передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi

вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових
вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня
2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат
Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої
вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство
зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi
вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту
на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї
родовища, що розробляється вiдкритим способом". iнтерпретацiя використовується вiдносно
звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi"
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати
МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ,
може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий
раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно
нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення роз'яснює рiзницю
мiж додатковою порiвняльною
iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної
iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання,
якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на
користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у
промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по
вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних
перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.
4. ОСНОВНi ПРИНЦИПИ ОБЛiКОВОЇ ПОЛiТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про
фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду,

в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується,
впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням
прямолiнiйного методу. Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв - за
виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту
основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю
активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках
окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно
протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
Очiкуванi термiни
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного
звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування
порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання
нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю
активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься
такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi
активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при
виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за
вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної
цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з
використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку
вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх
грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за
його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках,
за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток
вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу

(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть,
яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток
вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу
оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за
вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не
пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а
також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком
вiд трьох мiсяцiв до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного
використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних
активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого
використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про
сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або
конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно,
потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити
достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для
врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i
невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з
використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний
зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Страховi резерви
Товариство розраховує суму страхових резервiв з кожного виду страхування вiдповiдно
до чинного законодавства та вiдповiдних нормативних актiв.
На кiнець кожного наступного звiтного перiоду Товариство оцiнює адекватнiсть визнаних
страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв.
Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань (за вирахуванням
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та нематерiальних страхових активiв) є
недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових
потокiв, нестача визнається у складi витрат.
Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi
реалiзацiї.
Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного
прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi
про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню
або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не
пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та
вiдповiдними
даними
податкового
облiку,
використовуваними
при
розрахунку
оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з
урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи
вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання
в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових
рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо
тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших
активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на
оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець
кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв,
бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового
законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на
звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення
зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi
наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або
погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто,
якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що
вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i
Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв,
коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного
доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому
сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов'язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески
в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати
Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана
сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої

або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги,
наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно
визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть
Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i
зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку
України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання
розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
5. iСТОТНi СУДЖЕННЯ i ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТi У ОЦiНКАХ
iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi
професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш
iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають
правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а)
Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд
професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами.
При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови
очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в)
Вiдстроченi податковi активи
Податковим кодексом України, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, встановлено ставки
оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття
iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової
вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в
тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi
очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього
податкового планування.
6. ПОВ'ЯЗАНi СТОРОНИ
Товариство не проводило операцiй з пов'язаними сторонами у 2012 роцi
7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податок на прибуток, що включено до звiту про фiнансовi результати, складає 16983 тис.

грн.
8. ОСНОВНi ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Показник
Машини та обладнання
Транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар
iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
805
1 632 137
309
421
3304
Надходження 1546 1906 192
111
1106 4861
Вибуття
183
1481 52
141
217
2074
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
2167 2057 276
280
1310 6090
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
1091
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1563
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 2654
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 3436
9. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Запаси 31 грудня 2012 року
Сировина i матерiали
569
Паливо
35
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2
iншi матерiали
49
Всього655
10. ГРОШОВi КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВi ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
Показник
В нацiональнiй валютi
В iноземнiй валютi
На поточних рахунках
5 794 110
Депозити
117 917
20 206
Готiвка в касi 219
Всього123 930
20 316
11. КАПiТАЛ
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал Товариства становить
26
000 000 грн., роздiлений на 130 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 200 грн.
кожна.
Протягом 2012 року статутний капiтал було збiльшено на 10 000 000 грн.
12. СТРАХОВi РЕЗЕРВИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошовi кошти були представленi наступним чином
Сформованi страховi резерви,
в т.р. 165 638,20
резерви незароблених премiй
114 191,90
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
5 935,60
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
40 844,70
резерв коливань збитковостi
4 666,00
На 31.12.2012р. Товариством проведена оцiнка адекватностi визнаних страхових резервiв. Для
цього Товариство скористалось послугами ПрАТ "iнститут ризику". Оцiнку провiв кандидат
фiзико-математичних наук Карташов Ю.М. (Свiдоцтво на право займатися актуарними
розрахунками та посвiдчувати їх №03-007 вiд 06.12.2012р.). Проведенi розрахунки та аналiз
пiдтвердив адекватнiсть страхових резервiв Товариства на 31.12.2012р.
13. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2012 року Товариства не має банкiвських позик.
14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНiСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були
представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2012 року
За товари, роботи, послуги 504
З одержаних авансiв 860
З бюджетом 6064
З оплати працi
167
iншi поточнi зобов'язання 22576
Всього30171
15. iНФОРМАЦiЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Товариство не здiйснює облiк за сегментами.
16. УПРАВЛiННЯ РИЗИКАМИ
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно
переглядає структуру свого капiталу.
17. ПОДiЇ ПiСЛЯ ЗВiТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не
вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

