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)

Авдєєв Сергiй Олександрович

МП

(прізвище та ініціали керівника)
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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, Україна, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 5026737, (044) 5026730
6. Електронна поштова адреса
o.butkovskaya@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

http://arsenal-str
ahovanie.com
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

в мережі Інтернет
(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

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 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 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
розкриває iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, у зв'язку з
вiдсутнiстю випискiв 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
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
371
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 дiя-ть у формi обов'яз. АЕ № 198583 29.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
стр-ня цив-ї вiд-тi суб'єк. гос-ня
здiйснює державне
за шк., яку може бути запод.
регулювання у сферi ринкiв

пож-ми та авар-ми на об'єк.
пiдв-ї небез-ки, включ.
пожежовибухонеб-нi об'єк. та
об'єк., госп. дi-ть на яких може
призв. до ав-й ек-го та са-но
-еп-г х- ру
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 добр. пожеж. дружин
(команд)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового обов'язкового
державного особистого
страхування посадових осiб
органiв державної податкової
служби
Опис

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
до дати прийняття закону з урегулювання питань змiни обов'язкового

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

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
фiнансових послуг
власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у фрормi
АЕ№ 522560 24.07.2014
Нацiональна комiсiя, що
добровiльного страхування
здiйснює державне
сiльськогосподарської продукцiї
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї безстроковий
Страхова дiяльнiсть у формi
АЕ№ 522559 24.07.2014
Нацiональна комiсiя, що
обов'язкового страхування
здiйснює державне
цивiльної вiдповiдальностi
регулювання у сферi ринкiв
громадян України, що мають у
фiнансових послуг
власностi чи вашому закон-му
волод-нi збр., за шкоду, яка
може бути заподi. трет. особi
або її майну внасл. волод.,
зберiг. чи викор. цiєї зброї
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)
15
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 3
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.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступну посаду:Заступник Голови
Правлiння з розвитку продажiв в Києвi та Києвськiй областi - директор Київської 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.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах.
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)
28
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 3
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.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади:
-директор
ТОВ
"Компанiя
з
управлiння
активами
"Професiйний
фондовий
менеджмент"(мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Чечерина, 21).
-заступник
директора
ПАТ
"ПРОМIНВЕСТИЦIЇ"
(мiсцезнаходження:
49000,
м.Днiпропетровськ, пров. Реактивний, буд.25), займає дану посаду по теперешнiй час;
-директор ТОВ "Бiзнес-Ескорт" (мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, буд.70, кв.30), займає посаду по теперешнiй час.
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.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Обiймає посади:
-заступник
директора
ПАТ
"ПРОМIНВЕСТИЦIЇ"
(мiсцезнаходження:
49000,
м.Днiпропетровськ, пров. Реактивний, буд.25);
- директор ТОВ "Бiзнес-Ескорт" (мiсцезнаходження: 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, буд.70, кв.30).
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
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)
23
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 3
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.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Голова Правлiння ЗАТ
"СК "АРСЕНАЛ - ДНIПРО", Голова Правлiння "ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ 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.
Загальний стаж роботи - 23
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах.
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)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний економiст фiнансового департаменту ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
22.04.2014, обрано 3
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 переобрано на посадо Протоколом Рiчних Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства № 23 вiд 22 квiтня 2014 року, у зв'язку з закiнченням термiну
повноважень.
Протягом останнiх 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" .
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.
Загальний стаж роботи - 7 рокiв.
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)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.01.2014, обрано 2
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 переобрано на посаду Протоколом
Засiдання Наглядової Ради Товариства Товариства вiд 15 сiчня 2014 року, у зв'язку з
закiнченням повноважень.
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.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах.
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)
39
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 безстроково
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.
Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала наступнi посади: Головний бухгалтер ЗАТ
"СК "АРСЕНАЛ - ДНIПРО", ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ 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.
Загальний стаж роботи - 39 рокiв.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах.
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)
20
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 безстроково
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.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Обiймає посаду: директор ТОВ "С.Т.К." (мiсцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська,

буд.154).
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння
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)
18
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 безстроково
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.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємсвах.
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
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

22.04.2014
100

Порядок денний:
1)
Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту, порядку
проведення Рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування.
2)
Обрання головуючого та секретаря Рiчних Загальних Зборiв.
3)
Звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4)
Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
5)
Звiт Ревiзора за результатами дiяльностi у 2013 роцi. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
6)
Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2013
роцi.
7)
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi
Товариства у 2013 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8)
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк та
перший квартал 2015 року.
9)
Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної
вартостi.
10)
Про закiнчення повноважень Ревiзора Товариства.
11)
Про обрання Ревiзора Товариства та укладення Трудової угоди з ним.
12)
Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та затвердження
його нової редакцiї.
13)
Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства та/або затвердження їх
нової редакцiї.
14)
Внесення змiн до Положень про Дирекцiї Товариства та/або затвердження
їх нової редакцiї.
15)
Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийняття Рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення.
Проведення реєстрацiї змiн до Статуту.
16)
Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
Питання № 1.
1.
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Данилова Т. А.
Член Лiчильної комiсiї - Бутковська О. А.
2.
Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборiв та порядок
голосування:
Час на доповiдь - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;
Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування
оформлюються протоколом лiчильної комiсiї.
Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос.
Голосування з питань порядку денного (окрiм питання №11 "Обрання
Ревiзора Товариства та укладання трудової угоди з ним") здiйснюється вiдкрито
шляхом пiдняття карток для голосування. Голосування з питання №11 порядку

денного здiйснюється з використанням бюлетенiв.
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу
про пiдсумки голосування.
Питання №2.
1.
Обрати Головуючим Зборiв Туза Максима Арнольдовича.
2.
Обрати секретарем Зборiв Козиного Олександра Вiкторовича.
Питання №3.
Звiт Правлiння за результатами дiяльностi у 2013 роцi затвердити. Вважати
дiяльнiсть Правлiння задовiльною.
Питання №4.
Звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi
затвердити. Вважати дiяльнiсть Наглядової ради задовiльною.
Питання №5.
Звiт Ревiзора за результатами дiяльностi у 2013 роцi затвердити. Вважати
дiяльнiсть Ревiзора задовiльною.
Питання №6.
Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi.
Питання №7.
Провести розподiл прибутку за 2013 р. наступним чином:
Чистий прибуток станом на 31.12.2013 р. складає 29 865 595,51 грн. (Двадцять
дев'ять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень
51 копiйка.
Залишити нерозподiленою частину прибутку за 2013 рiк у розмiрi 4 865 595
(Чотири мiльйона вiсiмсот шiстдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень
51 копiйку.
В резервний фонд Товариства спрямувати частину прибутку за 2013 рiк у розмiрi
25 000 000 (Двадцять п'ять мiльйонiв ) гривень 00 копiйка.
Дивiденди за пiдсумками 2013 р. не сплачувати.
Питання №8.
Спрямувати зусилля на збiльшення кiлькостi клiєнтiв та надходження страхових
платежiв, подовжити
спiвробiтництво з iншими страховиками у сферi
перестрахування страхових ризикiв. Подовжити формування потужної мережi
регiональних структурних пiдроздiлiв.
Правлiнню постiйно здiйснювати :
аналiз активiв Товариства, розробку стратегiї, направленої на бiльш
ефективне використання активiв;
покращення координацiї дiй пiдроздiлiв;
пiдвищення квалiфiкацiї (професiйної пiдготовки) спiвробiтникiв;
забезпечення прозоростi i зрозумiлостi дiяльностi Товариства;
донесення iнформацiї про послуги, якi надає Товариство, та про їх
переваги до якнайширшого загалу потенцiйних клiєнтiв Товариства.
Питання №9.
Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати цих загальних
зборiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:
А) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством: протягом

року:
господарськi договори;
договори страхування та перестрахування;
договори купiвлi-продажу цiнних паперiв;
фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення
права вимоги; переведення боргу, позики тощо).
Б) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000 грн.:
2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження протягом одного року з
дати цих загальних зборiв укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають
встановленим вище критерiям.
3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна
премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних
паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими
договорами.
4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних
правочинiв покласти на Загальнi збори.
Питання №10.
Припинити повноваження Ревiзора Товариства Яговенко Iрини Миколаївни у
зв'язку з закiнченням її повноважень на посадi Ревiзора Товариства.
Питання №11.
Обрати Ревiзором Товариства Яговенко Iрину Миколаївну. Доручити Головi
Правлiння укласти угоду з Ревiзором строком на три роки вiд iменi Товариства.
Питання №12.
З метою оперативного вирiшення питань господарської дiяльностi внести змiни
до Статуту Товариства, а саме:
Викласти пункт 2.12 роздiлу 2 Статуту Товариства в наступнiй редакцiї:
"Товариство може створювати фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi
пiдроздiли Товариства. Вони надiляються майном Товариства, дiють на пiдставi
затвердженого Наглядовою Радою Товариства положень. Питання щодо
створення та/або лiквiдацiї фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, а також вирiшення питань щодо їх мiсцезнаходження,
керiвникiв, структури тощо вiдносяться до компетенцiї Наглядової Ради
Товариства.
Керiвники фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
призначаються Головою Правлiння Товариства i дiють на пiдставi виданої
довiреностi.
Викласти пiдпункт 28 пункту 12.5 роздiлу 12 Статуту Товариства в наступнiй
редакцiї: "Прийняття рiшення про створення та/або лiквiдацiю фiлiй,
представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх
положень, а також вирiшення питань щодо їх мiсцезнаходження, керiвникiв,
структури".
Доповнити роздiл 15 Статуту Товариства пунктом 15.4 та викласти його в
наступнiй редакцiї: "При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових
та/або
перестрахових
послуг
(страховий
платiж
та/або
перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв
купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума
зобов'язань за цими договорами".
У зв'язку з вищенаведеним внести та затвердити змiни до статуту Товариства

шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити та доручити Головi
Правлiння Товариства Авдєєву Сергiю Олександровичу пiдписати статут
Товариства в новiй редакцiї.
Питання №13.
Внести змiни до внутрiшнього положення товариства, а саме до "Принципу
(Кодексу) корпоративного управлiння" та затвердити його в новiй редакцiї.
Внесення змiн до iнших внутрiшнiх положень Товариства вiдкласти до наступних
Загальних Зборiв Товариства.
Питання №14.
Вiдкласти розгляд даного питання.
Питання №15.
1.
Визначити Голову Правлiння Товариства
Авдєєва Сергiя
Олександровича уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо
здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами
рiшення.
2.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства
Авдєєва Сергiя
Олександровича провести державну реєстрацiї статуту Товариства в новiй
редакцiї з правом передоручення цих повноважень iншим особам.
Питання №16.
Припинити повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Данилової Т. А.
та Бутковської О. А. пiсля оформлення лiчильною комiсiєю протоколу про
пiдсумки голосування.
Пропозицiї до порядку денного не вносились.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
19.11.2014
100

Порядок денний:
1)
Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту, порядку
проведення Позачергових Загальних Зборiв та порядку голосування.
2)
Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборiв.
3)
Прийняття рiшення, вiдповiдно до п. 15.2. Статуту Товариства, про
вчинення значного правочину, а саме про укладання мiж Товариством та
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"ПРАВЕКС-БАНК" Додаткової угоди № 1 до Договору про вiдкриття кредитної
лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р. та схвалення Договору про вiдкриття
кредитної лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р. в цiлому.
4)
Про визначення уповноваженої особи, якiй надаються повноваження
щодо пiдписання Додаткової угоди № 1 до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї
№ 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р.
5)
Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийняття Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення.
6)
Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
Питання №1.

1.
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Данилова Т. А.
Член Лiчильної комiсiї - Бутковська О. А.
2.
Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборiв та порядок
голосування:
Час на доповiдь - 10 хвилин;
Час на запитання - 2 хвилини;
Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi;
На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування
оформлюються протоколом лiчильної комiсiї.
Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос;
Голосування з питань порядку денного (окрiм питання №3) здiйснюється
вiдкрито шляхом пiдняття карток для голосування. Голосування з питання №3
порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв;
Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу
про пiдсумки голосування.
Питання№2.
1.
Обрати Головуючим Зборiв Туза Максима Арнольдовича.
2.
Обрати секретарем Зборiв Козиного Олександра Вiкторовича.
Питання №3.
Укласти мiж
Товариством
та
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРАВЕКС-БАНК" Додаткову угоду
№ 1 до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р., в
якiй зазначити, що розмiр кредитної лiнiї збiльшується з 84 000 000 (вiсiмдесяти
чотирьох мiльйонi) гривень 00 копiйок до 120 000 000 (ста двадцяти мiльйонiв)
гривень 00 копiйок, строком користування до 31.10.2015 р., а також схвалити
Договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р. в цiлому.
Питання №4.
Визначити Голову Правлiння Товариства Авдєєва Сергiя Олександровича
уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо пiдписання
Додаткової угоди № 1 до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 531 - 002/14
вiд 31.10.2014 р.
Питання №5.
Визначити Голову Правлiння Товариства Авдєєва Сергiя Олександровича
уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо здiйснення
персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення.
Питання №6.
Припинити повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Данилової Т. А.
та Бутковської О. А. пiсля оформлення лiчильною комiсiєю протоколу про
пiдсумки голосування.
Пропозицiї до порядку денного не вносились.
Позачерговi Загальнi Збори скликалися з iнiцiативи Наглядової Ради Товариства.

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.
Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.

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
3 651
2 555
0
0
1 761
1 264
1 550
1 049
0
0
340
242
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
233
18 199
0
0
29
29
105
1 102
0
0
99
17 068
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
3 884
20 754
0
0
1 790
1 293
1 655
2 151
0
0
439
17 310
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
3 651
2 555
233
18 199
3 884
20 754
Термiн корисного використання основних засобiв, встановлений
Емiтентом за групами для кожного виду окремо, а саме:
"
машини та обладнання - 5 рокiв
"
транспортнi засоби - 5 рокiв
"
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки
"
iншi основнi засоби - вiд 5 до 12 рокiв
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Емiтента,
очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року,
що використовуються в процесi надання послуг, здавання в оренду
iншим сторонам або для адмiнiстративних цiлей, вартiсть яких бiльше
2500грн.
Матерiальнi активи Емiтента, очiкуваний строк корисного
використання яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких менше
та дорiвнює 2500 грн. визнаються малоцiнними необоротними
матерiальними активами.
Основнi засоби класифiкуються за окремими класами:
"
земельнi дiлянки;
"
капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з
будiвництвом;
"
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
"
машини та обладнання;
"
транспортнi засоби;
"
iншi основнi засоби;
"
придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання в
складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї
облiковуються у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю
основнi засоби.
При здiйсненнi облiку основних засобiв застосовується прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiї.

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 становить 7
941 тис. грн., ступiнь їх використання - 100%, ступiнь їх зносу - 67,82%.
Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.12.2014
складає 5 386 тис. грн., протягом 2014 року сума нарахованого зносу
становить 1 238 тис. грн. Основнi засоби належать Емiтенту на правi
власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не
використовуються в зв'язку з консервацiєю або реконструкцiєю або
вилученням з експлуатацiї для продажу. Емiтент не обмежений у
володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними
засобами. Обмежень на використання майна Емiтента немає.
Склад та структура основних засобiв Компанiї має наступний вид:
Клас основних засобiв Станом на 31 грудня 2014 року
Первiсна (переоцiнена вартiсть)
Знос Залишкова
вартiсть
Машини та обладнання
2576 1312 1264
Транспортнi засоби 2178 1129 1049
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
456
219
237
Iншi основнi засоби 2731 2726 5
Усього:
7941 5386 2555

3. Інформація про зобов'язання емітента

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):
частка у статутному капiталi

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

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

27 294

X

X

27 294

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

3

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

Дата
виникнення

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X
49 232
X
X
X
76 529
X
X
Фiнансова допомога на зворотнiй основi не надавалася,

кредити банкiв вiдсутнi, забов'язання за цiнними паперами
вiдсутнi

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
15.01.2014
22.04.2014
25.04.2014

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
15.01.2014
22.04.2014
25.04.2014

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2012
8
7
2
2013
3
2
3
2014
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
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)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше

(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
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
Прийняття рiшення, вiдповiдно до п. 15.2. Статуту Товариства, про
вчинення значного правочину, а саме про укладання мiж Товариством
та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦIЙНИЙ
Інше
БАНК "ПРАВЕКС-БАНК" Додаткової угоди № 1 до Договору про
(запишіть)
вiдкриття кредитної лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р. та схвалення
Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 531 - 002/14 вiд 31.10.2014 р.
в цiлому.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
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
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

(осіб)
3
2
0
2
0
0

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 років? 77
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
у складi наглядової ради iншi комiтети не створено
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
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
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правлiння
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
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
15.01.2013 р. двох членiв Наглядової Ради переобрано на повторний срок
(запишіть)
i було обрано одного нового члена Наглядової Ради
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
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 років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
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
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

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

Так

Ні
X

X
X
X
X
X
X

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

органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

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

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
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 році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились
Інше
зовнiшнiй аудитор - ТОВ АФ "БiзнесЕкспертАудит"
(запишіть)

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2014; яким органом управління
прийнятий: Загальнi Збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: на сайтi компанiї http:// www.arsenal-strahovanie.com.
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
Здiйснення страхової дiяльностi, перестрахування, фiнансової дiяльностi, пов'язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням є основною метою
провадження дiяльностi ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ".
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 (в тому числi особами, що здiйснюють контроль за ПРАТ "СК
"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ") :
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIРМА АКТИВБАЛАНС", код за ЄДРПОУ
34408387, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41-А.
2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС-ЕСКОРТ", код за ЄДРПОУ 31737033,
юридична адреса: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 70, оф. 30.
Власники iстотної участi встановленим законодавством вимогам вiдповiдають.
Склад власникiв iстотної участi не змiнювався протягом року.
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
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
не зафiксовано фактiв порушення членами
Наглядової Ради та Виконавчого органу внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" або споживачам фiнансових послуг.
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
По вiдношенню до ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" Нацiональною комiсiєю, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, протягом 2014 року, було
застосовано наступнi заходи впливу:
1.
штрафнi санкцiї:

вiдповiдно до Постанови про "Застосування штрафу за невиконання (неналежне
виконання) вимог ЗУ "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та/або нормативно - правових
актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом вiд 24.03.2014 №30/17-4/20 у розмiрi 1 700,00 грн.
вiдповiдно до Постанови про "Застосування штрафної санкцiї за правопорушення,
вчиненi на ринках фiнансових послуг" № 265/13-16/13/3 вiд 05.09.2014 р. у розмiрi 3 400,00 грн.
2.
розпорядження:
Про "Застосування заходу впливу до ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", в якому
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
постановила приписати ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" усунути порушення
законодавства про фiнансовi послуги та повiдомити Нацiональну комiсiю, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про усунення порушень з наданням
пiдтверджуючих документiв.
По вiдношенню до членiв наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ", протягом 2014 року, заходи впливу не здiйснювалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", на пiдставi Розпорядження Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про
затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у
страховика", 23.04.2014 р., затвердило Стратегiю управлiння ризиками та Методологiю
Оцiнювання ризикiв за модулями розрахунку (Додаток до Стратегiї управлiння ризиками).
Мета управлiння ризиками Компанiї полягає в наступних пунктах:
Розробцi загального розумiння ризику мiж декiлькома функцiями i бiзнес-одиницями,
щоб Компанiя мала змогу управляти ризиками економiчно ефективно на всьому пiдприємствi.
Досягнення кращого розумiння ризику для забезпечення конкурентної переваги.
Побудова гарантiй захисту прибутку вiд пов'язаних несприятливих подiй.
Створення i полiпшення можливостi для ефективного реагування на критичнi та
катастрофiчнi ризики з низькою ймовiрнiстю.
Досягнення економiї коштiв за рахунок полiпшення управлiння внутрiшнiми ресурсами.
Пiдвищення ефективностi розмiщення капiталу.
Можна видiлити наступнi принципи управлiння ризиками вiдповiдно до Стратегiї управлiння
ризиками:
1.
Управлiння ризиками Компанiї являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх
негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та
уникнення.
2.
Управлiння ризиками Компанiї грунтується на визначених принципах, основними з яких
є:
1.2.1. Створення цiнностi - ресурси, витраченi для зниження ризикiв повиннi бути меншими,
нiж наслiдки бездiяльностi або вигода повинна перевищувати витрати
1.2.2. Бути невiд'ємною частиною органiзацiйних процесiв
1.2.3. Бути частиною процесу прийняття рiшень
1.2.4. Безпосередньо стосувалися невизначеностi i припущень
1.2.5. Бути систематичним i структурованим
1.2.6. Грунтуватися на найкращiй наявнiй iнформацiї
1.2.7. Бути адаптивним
1.2.8. Приймати до уваги людськi фактори

1.2.9. Бути прозорим i всеосяжним
1.2.10. Бути динамiчним, повторюваним i реагувати на змiни
1.2.11. Бути здатним до постiйного полiпшення i вдосконалення
1.2.12. Бути постiйно або перiодично оцiнюваним.
Здiйснення управлiння ризиками Компанiєю визначається специфiчнiстю страхування як сфери
бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика, яка складається з визначення, iдентифiкацiї, оцiнки
можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю.
Компанiя визначає наступнi категорiї ризику:
"
Фiнансовий
"
Нефiнансовий
"
Iншi ризики
При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1.Фiнансовий Ризик:
- Андеррайтинговий ризик:
ризик недостатностi премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх
розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв;
ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорiв медичного страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi
страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй;
андеррайтинговий операцiйний ризик - ризик, викликаний можливими процесами операцiйної
дiяльностi, що можуть мати негативнi наслiдки щодо пiдвищення iнших ризикiв даної категорiї;
наприклад, помилки страхових агентiв при розрахунку страхових тарифiв за окремими
договорами страхування; недбалiсть спецiалiстiв з врегулювання збиткiв, що призводить до
втрати iнформацiї про страховi подiї тощо
Ринковий ризик:
ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання курсiв обмiну валют;
ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання
рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй з тим самим (або
близьким) термiном до погашення;
майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля
активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан
активiв;
Ризик дефолту контрагента:
ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;
2.

Нефiнансовий ризик:

Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу.
Ризик законодавчого простору - можливi наслiдки для фiнансового стану Компанiї через

змiни в Законодавствi (наприклад, змiни в оподаткуваннi) та iснуючих нормах здiйснення
страхової дiяльностi (наприклад, змiна рiвню обов'язкових витрат, пов'язаних iз членством в
об'єднаннях страховикiв)
3.Iншi ризики:
- Стратегiчний ризик- Не можливiсть встановлення, дотримання та впровадження стратегiй
розвитку дiяльностi. Невiдповiднiсть прийнятих ризикiв рiвню нетто-активiв.
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що в
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ" присутня система управлiння ризиками, яка базується на постiйному
використаннi методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв.
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
На протязi року в ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" функцiонувала система
внутрiшнього аудиту (контролю). Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з боку ПРАТ
"СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" вимог чинного законодавства України, зокрема
нормативно-правових актiв державних органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ". В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю
ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть
господарських операцiй; повнота вiдображення у бухгалтерських документах господарських
операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки. Проводилась перевiрка результатiв поточної
фiнансової дiяльностi ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", та аналiз iнформацiї про
дiяльнiсть ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i
випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ". Також здiйснювалось виконання iнших передбачених чинним
законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом за дiяльнiстю ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ".
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
Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
страховика розмiр не проводилась.
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, до ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВННЯ" не надходило.
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)
Зовнiшнiй аудитор наглядової ради страховика протягом року не призначався.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
17 р.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
1 р. 7 м.
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
не 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
вiдсутня
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
Директор юридичного департаменту - Данилова Т.А. Голова Правлiння - Авдєєв С.О.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Протягом року на адресу ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" надiйшло 3 скарг
стосовно надання фiнансових послуг, з них:Щодо розмiру страхового вiдшкодування - 1
скарг.Щодо правомiрностi вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування - 1 скарги.Щодо
непрофесiйних дiй директора вiдокремленого пiдроздiлу (дирекцiї) - 1 скаргаРозглянуто i
надано вiдповiдi по 3 скаргам.
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 вiд позову, 3- позови на апеляцiйному
провадженнi).

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВАРИСТВО З
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
ОБМЕЖЕНОЮ
аудитора - фізичної особи - підприємця)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"БIЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ"
21662805
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01001, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Костьольна, буд. 6, кв. 18
аудитора
1786, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 22, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000022, дата видачі
12.02.2013, строк дії 30.11.2015
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2014
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"
м.Київ, Солом'янський р-н

Дата

КОДИ
31.12.2014

за ЄДРПОУ

33908322

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 380
Адреса, телефон: 03056 м.Київ, вул. Борщагiвська, буд. 154, (044) 5026737
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8038900000
230
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

772
1 449
( 677 )
0
3 651
8 000
( 4 349 )
0
0
(0)
0
0
(0)

590
1 606
( 1 016 )
0
2 555
7 941
( 5 386 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

93 118
0
0
0
0

135 494
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

97 541

138 639

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 089
1 089
0
0
0
0
0
0

233
233
0
0
0
0
0
0

1125

8 214

13 650

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

5 459
1 077
1 077
384
0
19 315
0
154 609
82
154 527
0
51 066

6 817
6 971
6 946
621
0
33 624
0
148 991
160
148 831
6
124 311

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
921
50 145
0
0
241 213

0
13 970
110 341
0
0
335 224

1200

0

0

1300

338 754

473 863

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

55 900
0
0
0
0
0
39 081
39 289
(0)
(0)
0

55 900
0
0
0
0
0
44 081
66 713
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
134 270
166 694
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
1 402
1 802
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
1 204
1 603
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
176 562
228 838
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
12 433
42 820
резерв незароблених премій
1533
157 120
173 155
інші страхові резерви
1534
7 009
12 863
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
177 964
230 640
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
208
4 065
розрахунками з бюджетом
1620
59
3
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
15
4
одержаними авансами
1635
5 229
1 255
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
17 547
40 506
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3 462
30 696
Усього за розділом IІІ
1695
26 520
76 529
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
338 754
473 863
Примітки: Детальнi примiтки викладено в окремому роздiлi звiту " Пртмiтки до фiнансової звiтностi ".
Керівник

Авдєєв Сергiй Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

Дата

КОДИ
23.12.2014

за ЄДРПОУ

33908322

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

325 968
626 945
( 345 139 )
16 035

445 520
636 520
( 176 743 )
42 928

2014

60 197

28 671

2050
2070

( 18 190 )
( 127 467 )

( 21 315 )
( 116 813 )

2090

180 311

307 392

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-23 193
-40 456
13 049
57 731

29 992
32 005
-2 013
9 855

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 69 528 )
( 117 117 )
( 11 129 )

( 124 504 )
( 170 519 )
( 8 981 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

17 075

43 235

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

12 134
275 710
0
( 3 366 )
(0)
( 265 450 )
0

13 257
67 410
0
( 966 )
(0)
( 67 714 )
0

2290

36 103

55 222

2295
2300

(0)
-8 679

(0)
-16 059

2305

0

0

2350

27 424

39 163

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
27 424

0
39 163

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
5 606
Витрати на оплату праці
2505
12 502
Відрахування на соціальні заходи
2510
4 927
Амортизація
2515
1 577
Інші операційні витрати
2520
191 352
Разом
2550
215 964
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 897
16 070
6 221
2 117
298 014
325 319
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Детальнi примiтки викладено в окремому роздiлi звiту " Пртмiтки до фiнансової звiтностi ".
Керівник

Авдєєв Сергiй Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

Дата

КОДИ
27.12.2014

за ЄДРПОУ

33908322

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
304
0
49 400
0

0
0
0
209
209
137 344
112

3025

323

158

3035
3040
3045
3050
3055
3095

1
0
0
589 103
0
54 754

0
0
0
565 406
0
10 151

3100
3105
3110
3115
3116

( 521 812 )
( 10 300 )
( 5 096 )
( 16 565 )
( 14 559 )

( 118 967 )
( 14 164 )
( 6 893 )
( 25 821 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 2 006 )

( 9 991 )

3135
3140
3145

( 53 )
( 5 161 )
(0)

( 3 742 )
( 37 )
( 3 225 )

3150

( 127 556 )

( 65 )

3155
3190
3195

(0)
( 22 670 )
-15 328

( 56 838 )
( 481 431 )
2 197

фінансових інвестицій
3200
230 740
67 230
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
11 717
13 506
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
76 666
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 257 590 )
( 68 287 )
необоротних активів
3260
( 385 )
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
( 76 959 )
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-15 811
12 449
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
145 000
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
3 122
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 145 000 )
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
( 3 208 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 3 366 )
( 996 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
( 3 233 )
3395
-3 366
-4 315
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-34 505
10 331
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
154 609
144 246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
28 887
32
Залишок коштів на кінець року
3415
148 991
154 609
Примітки: Детальнi примiтки викладено в окремому роздiлi звiту " Пртмiтки до фiнансової звiтностi "
Керівник

Авдєєв Сергiй Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

Дата

КОДИ
17.12.2014

за ЄДРПОУ

33908322

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
55 900
0

4
0
0

5
0
0

6
39 081
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
39 289
0

4010
4090
4095

0
0
55 900

0
0
0

0
0
0

0
0
39 081

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
134 270
0

0
0
39 289

0
0
0

0
0
0

0
0
134 270

0

27 424

0

0

27 424

0

5 000

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

5 000

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
5 000
27 424
Разом змін у капіталі
4300
55
900
0
0
44
081
66 713
Залишок на кінець року
Примітки: Детальнi примiтки викладено в окремому роздiлi звiту " Пртмiтки до фiнансової звiтностi ".
Керівник

Авдєєв Сергiй Олександрович

Головний бухгалтер

Торгонський Микола Петрович

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

32 424
166 694

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014
РОКУ
(в тисячах українських гривень)
1.

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування" (надалi - "Компанiя") є акцiонерним
товариством, яке створене за українським законодавством. 09 грудня 2005 року було
зареєстровано Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал-Днепр", яке 02
червня 2010 року змiнило свою назву на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Арсенал Страхування".
Останнi змiни до статуту були зареєстрованi 24 квiтня 2014 року вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 квiтня 2014 року Протокол №23.
Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у наданнi страхових послуг фiзичним та юридичним
особам, в тому числi iноземним, з використанням iснуючих та розробкою нових видiв
страхування згiдно з чинним законодавством України.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї складала 399 та
437 чоловiк, вiдповiдно.
Юридична адреса Компанiї: вул. Борщагiвська, 154, м. Київ, Україна, 03056.
Перелiк лiцензiй (свiдоцтв, дозволiв) емiтента на провадження певних видiв дiяльностi
розкривається в роздiлi 2 цього рiчного звiту: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на
окремi види дiяльностi".
2.

ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ

Принципи представлення - Керiвництво Компанiї пiдготувало фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк на
основi принципу безперервностi дiяльностi. При винесеннi даного судження керiвництво
враховувало фiнансове становище Компанiї, iснуючi намiри, прибутковiсть операцiй та наявнi в
наявностi фiнансовi ресурси, а також аналiзувало вплив розвиненої фiнансової кризи на
майбутнi операцiї Компанiї.
Фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Компанiї,
скорегованих вiдповiдним чином з метою приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Використання оцiнок та припущень - Складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ
передбачає використання керiвництвом припущень i оцiнок. Цi припущення й оцiнки
впливають на представленi у звiтi суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, а також на
розкриття потенцiйних активiв i зобов'язань. Внаслiдок певної невизначеностi, притаманної
таким оцiнкам, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Основнi припущення стосуються невизначеностi щодо зобов'язань за договорами страхування.
Там, де це можливо, Компанiя застосовує рiзноманiтнi методи для оцiнки необхiдного рiвня
резервiв. Це допомагає краще зрозумiти тенденцiї, притаманнi даним, якi прогнозуються.
Компанiя здiйснює оцiнку збиткiв та витрат, пов'язаних зi збитками, пiсля огляду кiлькох
загальноприйнятих методологiй актуарного прогнозу та низки рiзних баз для визначення
зазначених резервiв. При виборi найкращої оцiнки, Компанiя розглядає доречнiсть методiв та
баз з урахуванням конкретних обставин класу резерву та страхового року. Цей процес
призначений для вибору найбiльш вiдповiдної найкращої оцiнки.
Нематерiальнi активи - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть
нематерiальних активiв складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не
пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та
доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Первiсна
вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих
нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей, якi сприятимуть збiльшенню первiсно
очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкта нематерiальних активiв.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта нематерiальних активiв в придатному для
використання станi та одержання первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд його
використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Компанiя визначає термiн користування нематерiальними активами, який дорiвнює вiд двох до
десяти рокiв в залежностi вiд класу нематерiального активу, та використовує при цьому
прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Амортизацiя нематерiальних активiв
починається з дати, коли актив готовий до використання за призначенням. Лiквiдацiйна
вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв прирiвняна до нуля.
Капiталiзацiя вартостi нематерiальних активiв, отриманих Компанiєю в результатi розробки,
вiдбувається при дотриманнi наступних критерiїв:
- пiдприємство має намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального
активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання;
- пiдприємство має можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або
використання нематерiального активу;
- пiдприємство має iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою
нематерiального активу.
Основнi засоби - Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi
податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати
на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з
доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання за
призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, тощо), що
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання
об'єкта. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi, включаються до

складу витрат звiтного перiоду.
Припинення визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв вiдбувається пiсля його
вибуття або коли не очiкуються майбутнi економiчнi вигоди вiд його використання або вибуття.
Одиницею облiку основних засобiв встановлено окремий об'єкт основних засобiв i iнших
необоротних матерiальних активiв.
Основнi засоби амортизуються на основi прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв
основних засобiв прирiвняна до нуля.
Фiнансовi iнструменти Фiнансовi iнструменти Компанiї представленi наступними категорiями:
довгострокова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, поточнi фiнансовi
iнвестицiї, дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв, iнша поточна дебiторська
заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi зобов'язання, кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги (яка не включає кредиторську заборгованiсть зi
страхування) та iншi поточнi зобов'язання.
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю,
яка складається iз справедливої вартостi активiв або зобов'язань i витрат, якi безпосередньо
пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi активи оцiнюються за їх
справедливою вартiстю, крiм дебiторської заборгованостi, що не призначена для перепродажу;
фiнансових iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення; фiнансових активiв,
справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; фiнансових iнвестицiй та iнших
фiнансових активiв, щодо яких не застосовується оцiнка за справедливою вартiстю.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi зобов'язання оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових зобов'язань, призначених для перепродажу, i
зобов'язань за похiдними фiнансовими iнструментами. Фiнансовi зобов'язання дисконтуються за
ефективною ставкою вiдсотка тiльки в тому випадку, якщо строк їх погашення перевищує 12
мiсяцiв.
Балансова вартiсть фiнансових активiв, щодо яких не застосовується оцiнка за справедливою
вартiстю, переглядається щодо можливого зменшення корисностi на кожну дату балансу на
основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума
втрат вiд зменшення корисностi
фiнансового активу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою
вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка
на подiбний фiнансовий актив, з визнанням цiєї рiзницi iншими витратами звiтного перiоду.
Для фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою справедлива вартiсть
визначається шляхом дисконтування очiкуваних грошових потокiв iз застосуванням поточної
ринкової вiдсоткової ставки. Для iнших поточних фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть
вважається рiвною балансовiй вартостi.
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть - Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю пiсля вирахування резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв - Резерв сумнiвних боргiв визначається, виходячи iз платоспроможностi
окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення

того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими
умовами договору.
Резерв сумнiвних боргiв на не страхову дебiторську заборгованiсть компанiя створює пiд окремi
борги згiдно оцiнки заборгованостi щодо ймовiрностi її погашення.
Згiдно з чинним законодавством строк позовної давностi для списання безнадiйної
заборгованостi становить 3 роки.
Фiнансовi iнвестицiї - Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, являють собою iнвестицiї в
борговi цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу. Такi
цiннi папери первiсно вiдображаються за собiвартiстю. Надалi цiннi папери оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiднесенням результату переоцiнки безпосередньо до звiту про
фiнансовi результати. Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу,
Компанiя використовує ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй,
Компанiя визначає справедливу вартiсть, використовуючи оцiночнi моделi. Оцiночнi моделi
включають використання останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та
незалежними сторонами, посилання на теперiшню справедливу вартiсть iншого, практично
iдентичного, iнструмента, аналiз дисконтованих грошових потокiв. У разi наявностi методу
оцiнки, який зазвичай використовують учасники ринку для визначення цiни iнструмента, та
iснують пiдтвердження, що цей метод забезпечує достовiрне визначення цiн, одержаних при
фактичному проведеннi ринкових операцiй, Компанiя застосовує цей метод.
Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi,
необмеженi у використаннi залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках зi
строком погашення до 1 року i правом дострокового повернення депозиту в будь-який момент
протягом трьох днiв з моменту повiдомлення банку.
Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi ведеться згiдно вимог "Положення про ведення
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою НБУ № 637 вiд
15.12.2004 року зi змiнами та доповненнями.
Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється згiдно з "Планом рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй", затвердженим
наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999 року.
Наявнiсть грошових коштiв на балансi Компанiї пiдтверджено виписками банкiв, даними
касової книги.
У звiтi Форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв" склад статей, якi об'єднують декiлька видiв
грошових потокiв, представлено наступним чином:
ў
рядок 3095 Iншi надходження включає повернення страхових виплат, надмiрно
сплачених коштiв постачальникам, частини виплаченої заробiтної плати, повернення коштiв
пiдзвiтними особами; надходження частини страхових вiдшкодувань вiд перестраховикiв;
надходження вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки та iншi
надходження;
ў
рядок 3190 Iншi витрачання включає штрафнi санкцiї за порушення законодавства, за
порушення умов господарських договорiв; розрахунки з пiдзвiтними особами; повернення
частини страхової премiї, надмiрно сплачених коштiв; перерахування за виконавчими листами,
вiдрахування до централiзованих страхових резервних фондiв та iншi витрачання;
Забезпечення - Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи

договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення
зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi
економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути розрахунково визначена.
Страхування - Договори, вiдповiдно до умов яких Компанiя (страховик) бере на себе значний
страховий ризик вiд страхувальника, погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або
iншого вигодонабувача у випадку, якщо вiдбудеться яка-небудь обумовлена договором
невизначена подiя в майбутньому (страховий випадок), яка завдасть шкоди страхувальниковi
або iншому вигодонабувачу, належить до категорiї договорiв страхування. Пiсля того, як договiр
визнаний договором страхування, вiн залишається таким до моменту виконання всiх зобов'язань
або здiйснення всiх прав по ньому, або до закiнчення строку його дiї.
Страховi премiї включають премiї за договорами страхування, укладеними протягом року, i
облiковуються як нарахованi в поточному звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться
вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Зароблена частина страхових премiй
визнається доходом.
Страховi виплати - Страховi виплати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi,
в якому вони нарахованi коли прийняте рiшення про виплату вiдшкодування.
Страховий резерв незароблених премiй - Резерв незароблених премiй являє собою резерв, що
включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових
премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву
незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо.
Резерв незароблених премiй розраховується iз застосуванням методу "1/365", визначеного
пунктом 3.4 роздiлу 3 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами
страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд 17.12.2004 р., зареєстрованим в
Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 р. за №19/10299 (надалi - Правила).
Частка надходжень страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), яка
використовується для розрахунку резерву незароблених премiй, складає 80 вiдсоткiв загальної
суми надходжень страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) вiдповiдно до
пункту 3.4.1 роздiлу 3 Правил.
Загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй,
розрахованих окремо за кожним видом страхування. Одночасно з розрахунком резерву
визначається частка перестраховикiв у вiдповiдному резервi.
Страховий резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - резерв заявлених, але не виплачених
збиткiв являє собою оцiнку обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум
(страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру
збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату, та якi виникли в зв'язку
зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання
яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.
Величина резерву заявлених, але невиплачених збиткiв визначається за кожним видом
страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог
страхувальникiв, отриманих у будь-якiй формi (письмова заява, факсимiльне повiдомлення
тощо), у залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв
(шкоди) у результатi настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але
невиплачених збиткiв визначається як сума резервiв заявлених, але невиплачених збиткiв,
розрахованих за всiма видами страхування. Величина резерву заявлених, але невиплачених
збиткiв за видом страхування визначається страховиком за кожною неврегульованою

претензiєю. Одночасно з розрахунком резерву визначається частка перестраховикiв у
вiдповiдному резервi.
Страховий резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - резерв збиткiв, якi виникли, але не
заявленi являє собою оцiнку обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат,
включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими
випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не було
заявлено на звiтну дату в установленому законодавством України та/або договором
порядку. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, формується за кожним видом страхування
окремо, з використанням модифiкацiї ланцюгового методу вiдповiдно до пункту 5.3 роздiлу 5
Правил.
Страховий резерв коливань збитковостi - резерв коливань збитковостi призначений для
компенсацiї виплат страховика, що пов'язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi, якщо фактична
збитковiсть за видами страхування у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень
збитковостi, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.
Резерв коливань збитковостi формується за договорами обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв вiдповiдно до
першого абзацу пункту 2.3 роздiлу 2 Правил.
Резерв коливань збитковостi вiдображається в балансi компанiї у складi власного капiталу.
Перестрахування - Компанiя працює з перестрахувальником у ходi здiйснення звичайної
дiяльностi. Переданi договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi
перед страхувальником.
Активи перестрахування включають в себе залишки заборгованостi перестраховика за
виплаченими збитками. Суми, якi повиннi бути вiдшкодованi перестраховиком, оцiнюються
способом, який вiдповiдає зобов'язанню щодо виплати збитку, пов'язаному iз полiсом
перестрахування.
Перестраховий захист Компанiї формується на базi облiгаторних договорiв перестрахування, що
укладаються термiном на один рiк на початку кожного перiоду. Облiгаторнi програми
покривають договора страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Факультативнi
програми покривають усi основнi напрямки страхування, що провадить Компанiя - страхування
майна, загальноцивiльної вiдповiдальностi, вантажiв та багажу, страхування вiд нещасних
випадкiв та iн.
Розмiщення здiйснюється за участю провiдних брокерiв та перестрахових компанiй.
Суми кредиторської заборгованостi перед перестраховиком являють собою зобов'язання
Компанiї за передачу премiй вiд перестрахування перестраховику та вiдображаються в балансi у
складi поточної кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю.
Управлiння ризиками - В Компанiї iснує система управлiння ризиками. Її ключовими
характеристиками є:
o
адекватнiсть розрахунку страхових резервiв (ризик-менеджер перевiряє розрахунок
страхових резервiв; кожен квартал страховi резерви обговорюються та затверджуються на
засiданнi Правлiння)
o
участь у затвердженнi нових продуктiв та змiн до iснуючих (ризик-менеджер перевiряє
розрахунок тарифiв, формалiзує опис продукту та потенцiйних ризикiв, пов'язаних з його
запуском)

o
участь у розробки та оптимiзацiї програм перестрахування
o
оцiнка операцiйних ризикiв (ризик-менеджер iдентифiкує ключовi операцiйнi ризики,
оцiнює їх можливий вплив на компанiю та формалiзує план дiй для їх запобiгання)
Аквiзицiйнi витрати - Компанiя виплачує комiсiйнi винагороди за укладення договорiв
страхування. Аквiзицiйнi витрати визнаються витратами одночасно з визнанням вiдповiдних
страхових премiй.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати Компанiєю не формуються у зв'язку з тим, що страховий резерв
незароблених премiй формується за вирахуванням аквiзицiйних витрат.
Кредиторська заборгованiсть - кредиторська заборгованiсть включає в себе заборгованiсть за
страховими послугами та послугами, що не пов'язанi зi страхуванням. Уся кредиторська
заборгованiсть облiковується на основi методу нарахування. Нестраховi супутнi послуги
являють собою операцiї, якi не передбачають передачу ризикiв i безпосередньо вiдображаються
у балансi. Активи або зобов'язання визнаються на основi отриманих сум за вирахуванням
погашених сум та будь-яких утриманих комiсiй.
Акцiонерний капiтал - Внески до акцiонерного капiталу визнаються за собiвартiстю.
Резервний капiтал - Для покриття можливих збиткiв Компанiї, а також для використання в
iнших передбачених законами напрямках, створюється в Компанiї резервний капiтал за рахунок
вiдрахувань вiд чистого прибутку.
Визнання доходiв та витрат - Доходи облiковуються за методом нарахування, коли вiдбувається
збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що призводить до збiльшення власного капiталу
(крiм збiльшення у результатi внескiв учасникiв), за умови того, що дохiд може бути достовiрно
оцiнений.
Не визнаються доходами суми податку на додану вартiсть та iншi платежi, що пiдлягають
перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження вiд первинного
розмiщення цiнних паперiв.
Витрати визнаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати
визнаються у вiдповiдному перiодi одночасно з доходом, по вiдношенню до якого вони були
понесенi.
Операцiйна оренда - Оренда, за якою Компанiя не приймає на себе усi ризики та вигоди,
пов'язанi iз правом власностi. Витрати на оренду вiдображаються у звiтi про фiнансовi
результати протягом вiдповiдного термiну оренди.
Перерахунок iноземних валют - Операцiї у валютах, iнших нiж українська гривня, перерахованi
за вiдповiдними обмiнними валютними курсами, що мали мiсце на дати операцiй. Монетарнi
активи та зобов'язання в iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсами обмiну валют, якi
дiяли на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в iноземнiй валютi перераховуються за
курсами на дати проведення вiдповiдних операцiй. Усi прибутки та збитки, що виникають при
перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi результати.
Податок на прибуток - Податок на прибуток визначається згiдно з дiючим законодавством
України. Сума податку на прибуток розраховується на основi результатiв за рiк, скоригованих
на статтi, якi не пiдлягають оподаткуванню або не включаються до складу валових витрат для

цiлей оподаткування. Протягом 2014 року отриманi страховi премiї оподатковувалися за
ставкою 3%, ставка корпоративного податку на прибуток становила 10% та 18% в залежностi вiд
виду прибутку.
Вiдстрочений податок облiковується з використанням методу балансових зобов'язань по
вiдношенню до тимчасових рiзниць, якi виникають з рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i
зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою базою, яка використовується для
розрахунку оподатковуваного прибутку.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов'язань.
Вiдстрочений податок визнається у звiтi про фiнансовi результати, окрiм тих випадкiв, коли вiн
вiдноситься безпосередньо до статей капiталу. У цьому випадку вiдстрочений податок також
визнається у складi капiталу.
Активи та зобов'язання за вiдстроченим податком на прибуток взаємно залiковуються, коли:
a) Компанiя має юридично закрiплене право взаємно залiковувати визнанi суми поточних
податкових активiв та поточних податкових зобов'язань; б) Компанiя має намiр або погасити
заборгованiсть шляхом залiку зустрiчних вимог, або реалiзувати актив i одночасно погасити
зобов'язання; в) вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться
до податкiв на прибуток, якi стягуються одним податковим органом в кожному майбутньому
перiодi, в якому, як очiкується, значнi суми вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв
будуть погашенi або вiдшкодованi.
3.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

На балансi Компанiї станом на 31 грудня 2014 року облiковуються нематерiальнi активи
залишковою вартiстю 590 тисяч гривень (первiсна вартiсть складає 1606 тисяч гривень,
накопичена амортизацiя складає 1016 тисяч гривень).
Протягом 2014 року нарахована амортизацiя по нематерiальним активам склала 339 тисяч
гривень.
Склад та структура нематерiальних активiв Компанiї має наступний вид:
Клас нематерiальних активiв
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013
року
Первiсна (переоцiнена вартiсть) Знос Залишкова вартiсть Первiсна
(переоцiнена
вартiсть)
Знос Залишкова вартiсть
Авторське право та сумiжнi з ним права (програмне забезпечення ) 1234 831
403
1115
550
565
Iншi нематерiальнi активи (лiцензiї)
372
185
187
334
127
207
Усього:
1606 1016 590
1449 677
772
4.

ОСНОВНI ЗАСОБИ

На балансi Компанiї станом на 31 грудня 2014 року облiковуються основнi засоби залишковою
вартiстю 2555 тисяч гривень (первiсна вартiсть складає 7941 тисячу гривень, накопичена
амортизацiя складає 5386 тисяч гривень).

"
"
"
"

Термiн корисного використання основних засобiв, встановлений в Компанiї:
машини та обладнання - 5 рокiв
транспортнi засоби - 5 рокiв
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки
iншi основнi засоби - вiд 5 до 12 рокiв

Склад та структура основних засобiв Компанiї має наступний вид:
Клас основних засобiв
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Первiсна (переоцiнена вартiсть) Знос Залишкова вартiсть Первiсна
(переоцiнена
вартiсть)
Знос Залишкова вартiсть
Машини та обладнання
2576 1312 1264 2819 1058 1761
Транспортнi засоби 2178 1129 1049 2449 899
1550
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 456
219
237
495
170
325
Iншi основнi засоби 2731 2726 5
2237 2222 15
Усього:
7941 5386 2555 8000
4349 3651
Протягом 2014 року вiдбулися наступнi рухи у складi основних засобiв:
Клас основних засобiв
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї
Iншi змiни за рiк
Первiсна
(переоцiнена вартiсть)
Знос
Машини та обладнання
35
----1238 (278)
Транспортнi засоби --271
185
--Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 61
----(100)
Iншi основнi засоби 132
16
16
378
Усього:
228
287
201
0
5.

за рiк

ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 135494
тисячi гривень та 93118 тисяч гривень, вiдповiдно. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
представленi простими iменними акцiями.
6.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
7.

IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв iнша поточна дебiторська заборгованiсть включала:
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Передплати за рiзного роду послуги
2751
1064
Розрахунками за комiсiями 16505
--Дебiторська заборгованiсть з перестрахування 234
Дебiторська заборгованiсть за гарантiйними внесками 9249

1230
12384

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4885

4637

Резерв пiд iншу сумнiвну дебiторську заборгованiсть

(---)

(---)

Усього
33624
19315

8.

ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв поточнi фiнансовi iнвестицiї Компанiї вiдсутнi.
9.

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
Найменування показника Станом на 31 грудня 2014 року Станом на 31 грудня 2013 року
Українськi гривнi Долари США Росiйсь-кий рубль Євро Всього Українськi гривнi
Долари США Євро Всього
Строковi депозити 76661 59246 --2340 138247
92211 27178 1032 120421
Поточнi рахунки в банках 10178 261
33951 155
--34106
Грошовi кошти у касi
160
--Усього
86999
59507
5
2480 148991
126244
27333
1032 154609

10.

5

140

10584

---

---

160

82

---

---

82

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Статутний капiтал товариства подiлено на 130 000 простих iменних акцiй, випущених у
бездокументарнiй формi, номiнальною вартiстю 430 гривень кожна. Акцiї товариства надають
однаковi права для голосування та розподiлу прибутку.
Акцiями володiє 4 акцiонера, у тому числi:
2 фiзичних особи, яким 18,73% загальної кiлькостi акцiй;
2 юридичних особи, яким належить 81,27% акцiй.
11.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв нерозподiлений прибуток Компанiї становив 53075
тисяч гривень та 29865 тисяч гривень, вiдповiдно.
Протягом 2014 року Компанiя не оголошувала про виплату дивiдендiв.

12.

ДОВГОСТРОКОВI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2014 тi 2013 рокiв довгостроковi забезпечення Компанiї представленi
наступним чином:
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Забезпечення майбутнiх витрат по судовим справам та претензiям
Забезпечення витрат персоналу
1603
1204
Усього
1802
1402

13.

199

198

ДОВГОСТРОКОВI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ ПЕРСОНАЛУ

Станом на 31 грудня 2014 тi 2013 рокiв забезпечення витрат персоналу Компанiї представленi
наступним чином:
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 1603
Забезпечення на виплату премiй працiвникам
--Усього
1204

14.

1204
---

1603

СТРАХОВI РЕЗЕРВИ

Станом на 31 грудня 2014 тi 2013 рокiв страховi резерви Компанiї представленi наступним
чином:
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Страховi резерви:
Резерв незароблених премiй
173155
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
333 796
333 796
Усього

228838

157120
42820
12863

12433
7009

176562

Частка перестраховикiв у страхових резервах:
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй
(110341)
Частка перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв
(921)
Усього

(124311)

(50145)
(13970)

(51066)

Станом на 31.12.2014 року Компанiєю було проведено перевiрку адекватностi страхових
зобов'язань. Для цього Компанiя скористалась послугами ПрАТ "Iнститут ризику".За

результатами проведеної перевiрки адекватностi страхових зобов'язань, резерви Компанiї
станом на 31.12.2014 року сформованi згiдно методiв, визначених законодавством, перевищують
вiдповiднi резерви, розрахованi пiд час проведення перевiрки, та є достатнiми для виконання
Компанiєю майбутнiх зобов'язань за своїми страховими контрактами.
15.

ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА СТРАХОВОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ

Станом на 31 грудня 2014 тi 2013 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть Компанiї за
страховою дiяльнiстю представлена наступним чином:
Станом на 31 грудня 2014 року
Станом на 31 грудня 2013 року
Заборгованiсть перед страхувальниками за страховими виплатами
Заборгованiсть за договорами з страховими посередниками
1658
Заборгованiсть за договорами перестрахування 37337
1367
Iнша поточна заборгованiсть
1065
1300

446

1028
13852

Усього
40506
17547

16.

IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Iншi поточнi зобов'язання за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, становили собою
зобов'язання, не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю, а саме зобов'язання перед пiдзвiтними
особами, зобов'язання за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв та iншi поточнi
зобов'язання. Iншi поточнi зобов'язання протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2014 та 2013
рокiв, становили 30696 тисяч гривень та 3462 тисячi гривень, вiдповiдно.
17.

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНИХ ПОСЛУГ

Собiвартiсть реалiзованих послуг за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, становила
собою витрати на врегулювання збиткiв. За роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв,
витрати на врегулювання збиткiв становили 18190 тисяч гривень та 21315 тисяч гривень
вiдповiдно.
18.

ЧИСТI ПОНЕСЕНI ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ ВИПЛАТАМИ

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013
рокiв, складалися з таких елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Страховi виплати 127467
130936
Частка страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками
(14123)

(---)

Усього
19.

127467

116813

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з таких
елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Дохiд вiд отриманих регресiв
4546
Дохiд вiд курсових рiзниць 311
118
Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
Змiна резерву дебiторської заборгованостi
Iншi операцiйнi доходи
50206
248

Усього
20.

57730

6367
2667
---

3122
---

9855

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з
таких елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Витрати на персонал 4187
4655
Операцiйна оренда 4835
6751
Пiдтримка програмного забезпечення та комунiкацiйнi витрати
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
1577
Витрати на банкiвське обслуговування 47466
104321
Матерiальнi витрати 1803
1681
Витрати на страхування
5619
3027
Iншi витрати 2541
407

Усього
69528
124504

21.

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

1500

1545
2117

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з таких
елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Витрати на персонал 474
1132
Комiсiйна винагорода страховим агентам
97883
156558
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги
10184
10190
Витрати на рекламу та маркетинг 8325
2487
Iншi витрати 251
152
Усього
117117
170519

22.

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з таких
елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 257
773
Внески до МТСБУ 527
434
Витрати на регламентнi виплати МТСБУ 597
445
Витрачання на благодiйнi внески 3390
3776
Витрати, пов'язанi з купiвлею-продажем iноземної валюти
Списання сумнiвної заборгованостi
105
243
Iншi витрати 4264
1187
Усього
8981

23.

1989

2123

11129

IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ

Iншi фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, становили 12134
тисячi гривень та 13257 тисяч гривень вiдповiдно, i складалися переважно з вiдсоткового доходу
за депозитами в банку.
24.

IНШI ДОХОДИ

Iншi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з таких елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року

Доходи вiд продажу ЦП
230752
67258
Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 44665
53
Iншi неоперацiйнi доходи 293
99

Усього
275710
67410

25.

ФIНАНСОВI ВИТРАТИ

Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, становили 3366 тисяч
гривень та 966 тисяч гривень вiдповiдно, i складалися з витрат на сплату вiдсоткiв за
користування кредитом.
26.
IНШI ВИТРАТИ
Iншi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, складалися з таких елементiв:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
Витрати, пов'язанi з купiвлею-продажем ЦП
Витрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi
Iншi неоперацiйнi витрати --77

249560
15890

67600
35

Усього
265450
67712

27.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Протягом 2014 року ставка податку на прибуток для страховика складала 3% вiд сум доходiв,
отриманих (нарахованих) у виглядi страхових платежiв (внескiв, премiй), 10% та 18% вiд суми
iнших прибуткiв.
Спiввiдношення мiж податковими витратами та облiковим фiнансовим результатом за роки, якi
закiнчились 31 грудня 2014 та 2013 рокiв, пояснюються таким чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня
2014 року
Рiк, який закiнчився
31 грудня
2013 року
Дохiд, що оподатковується за ставкою 3%

282067

479933

Дохiд, що оподатковується за ставкою 10%
----Дохiд, що оподатковується за ставкою 18% (у 2013роцi 19%) 1205
Прибуток/(збиток) до оподаткування

283272

488675

Сума податку на прибуток за ставкою 3% 8462
14398
Сума податку на прибуток за ставкою 10%
----Сума податку на прибуток за ставкою 18% (у 2013роцi 19%) 217
Витрати з податку на прибуток

28.

8679

8742

1661

16059

ПРОВIДНИЙ УПРАВЛIНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ

До провiдного управлiнського персоналу Компанiї вiдносяться:
"
Голова Правлiння;
"
заступник Голови Правлiння;
"
фiнансовий директор;
"
голова Наглядової ради;
"
член Наглядової ради.
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу за роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 i
2013 рокiв, складалися з таких виплат:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2013 року
короткостроковi виплати працiвникам
396
iншi довгостроковi виплати працiвникам --виплати при звiльненнi
-----

Усього

29.

396

383
---

383

ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ

Операцiї з пов'язаними особами за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2014 i 2013 рокiв, вiдсутнi.

30.

УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Зобов'язання з операцiйної оренди - Протягом 2014 року найбiльшим орендодавцем Компанiї за
договором операцiйної оренди була компанiя ТОВ "С.Т.К.". Станом на 31 грудня 2014 року
майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за угодою операцiйної оренди з ТОВ "С.Т.К." строком до 1
року становлять 1920 тисяч гривень.

Оподаткування - Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема податковому,
законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок
практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне
тлумачення податковими органами рiзних аспектiв економiчної дiяльностi, Компанiя, можливо,
буде змушена визнати додатковi податковi зобов'язання, штрафи та пенi у разi, якщо податковi
органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiї.
Компанiя вважає, що сплатила усi податковi зобов'язання, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
резервiв на покриття податкових збиткiв.
Судовi процеси - Час вiд часу в ходi дiяльностi Компанiї їй висуваються позови. За всiма
суттєвими збитками у фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк були створенi резерви.

Голова Правлiння
ПрАТ "СК "Арсенал Страхування"
Головний бухгалтер

Авдєєв С.О.
Торгонський М.П.

