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Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

 

 (дата) 

Річна інформація опублікована у №   

 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

Річна інформація розміщена на власній сторінці 

 

в мережі Інтернет 

 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні 

реквізити, 

місцезнаходження 

емітента 

X 

б) інформація про 

державну реєстрацію 

емітента 

X 

в) банки, що 

обслуговують 

емітента 

X 

г) основні види 

діяльності 
X 

ґ) інформація про 

одержані ліцензії 

(дозволи) на окремі 

X 



види діяльності 

д) відомості щодо 

належності емітента 

до будь-яких 

об'єднань 

підприємств 

- 

е) інформація про 

рейтингове агентство 
- 

є) інформація про 

органи управління 

емітента 

- 

2. Інформація про 

засновників та/або 

учасників емітента та 

кількість і вартість 

акцій (розміру часток, 

паїв) 

- 

3. Інформація про 

чисельність 

працівників та оплату 

їх праці 

- 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо 

освіти та стажу 

роботи посадових 

осіб емітента 

X 

б) інформація про 

володіння 

посадовими особами 

емітента акціями 

емітента 

X 

5. Інформація про 

осіб, що володіють 

10 відсотків та 

більше акцій 

емітента 

X 



6. Інформація про 

загальні збори 

акціонерів 

X 

7. Інформація про 

дивіденди 
- 

8. Інформація про 

юридичних осіб, 

послугами яких 

користується емітент 

- 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про 

випуски акцій 

емітента 

X 

б) інформація про 

облігації емітент 
- 

в) інформація про 

інші цінні папери, 

випущені емітентом 

- 

г) інформація про 

похідні цінні папери 
- 

ґ) інформація про 

викуп власних акцій 

протягом звітного 

періоду 

- 

д) інформація щодо 

виданих сертифікатів 

цінних паперів 

- 

10. Опис бізнесу - 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 



а) інформація про 

основні засоби 

емітента (за 

залишковою 

вартістю) 

X 

б) інформація щодо 

вартості чистих 

активів емітента 

- 

в) інформація про 

зобов'язання 

емітента 

X 

г) інформація про 

обсяги виробництва 

та реалізації 

основних видів 

продукції 

- 

ґ) інформація про 

собівартість 

реалізованої 

продукції 

- 

12. Інформація про 

гарантії третьої 

особи за кожним 

випуском боргових 

цінних паперів 

- 

13. Відомості щодо 

особливої інформації 

та інформації про 

іпотечні цінні папери, 

що виникала 

протягом звітного 

періоду 

X 

14. Інформація про 

стан корпоративного 

управління 

X 

15. Інформація про 

випуски іпотечних 

облігацій 

- 



16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про 

розмір іпотечного 

покриття та його 

співвідношення з 

розміром (сумою) 

зобов'язань за 

іпотечними 

облігаціями з цим 

іпотечним покриттям 

- 

б) інформація щодо 

співвідношення 

розміру іпотечного 

покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань 

за іпотечними 

облігаціями з цим 

іпотечним покриттям 

на кожну дату після 

змін іпотечних 

активів у складі 

іпотечного покриття, 

які відбулися 

протягом звітного 

періоду 

- 

в) інформація про 

заміни іпотечних 

активів у складі 

іпотечного покриття 

або включення нових 

іпотечних активів до 

складу іпотечного 

покриття 

- 

г) відомості про 

структуру іпотечного 

покриття іпотечних 

облігацій за видами 

іпотечних активів та 

інших активів на 

кінець звітного 

періоду 

- 

ґ) відомості щодо 

підстав виникнення у 

емітента іпотечних 

облігацій прав на 

іпотечні активи, які 

складають іпотечне 

покриття за станом 

на кінець звітного 

- 



року 

17. Інформація про 

наявність 

прострочених 

боржником строків 

сплати чергових 

платежів за 

кредитними 

договорами 

(договорами позики), 

права вимоги за 

якими забезпечено 

іпотеками, які 

включено до складу 

іпотечного покриття 

- 

18. Інформація про 

випуски іпотечних 

сертифікатів 

- 

19. Інформація щодо 

реєстру іпотечних 

активів 

- 

20. Основні відомості 

про ФОН 
- 

21. Інформація про 

випуски сертифікатів 

ФОН 

- 

22. Інформація про 

осіб, що володіють 

сертифікатами ФОН 

- 

23. Розрахунок 

вартості чистих 

активів ФОН 

- 

24. Правила ФОН - 

25. Річна фінансова 

звітність 
- 



26. Копія протоколу 

загальних зборів 

емітента, які 

проведені за звітний 

період (для 

акціонерних 

товариств) 

(додається до 

паперової форми при 

поданні інформації 

до Комісії) 

X 

27. Аудиторський 

висновок 
X 

28. Річна фінансова 

звітність, складена 

відповідно до 

Міжнародних 

стандартів 

фінансової звітності 

X 

29. Звіт про стан 

об'єкта нерухомості 

(у разі випуску 

цільових облігацій, 

виконання 

зобов'язань за якими 

забезпечене 

об'єктами 

нерухомості) 

- 

30. Примітки 

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, 

що Товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове 

агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки. Iнформацiя про органи 

управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про 

органи управлiння. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; 

iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується 

емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 

акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що емiтенти цiнних 

паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що 

Товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом звiтного 

перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма 

iснування цiнних паперiв Товариства бездокументарна. Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не 

надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що 



класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї ,газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя, 

зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, 

iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариств складає 

фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

 

Основні відомості про емітента 

 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-

СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

Скорочене найменування (за наявності) АТ "УПСК", ПрАТ "УПСК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Поштовий індекс 04080 

Область, район Київська Подiльський 

Населений пункт м. Київ 

Вулиця, будинок вул.Фрунзе, 40 

Інформація про державну реєстрацію емітента 
 

Серія і номер свідоцтва А00 №475678 

Дата державної реєстрації 22.06.1993 

Орган, що видав свідоцтво Фастiвський мiськвиконком 

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 100000000 

Сплачений статутний капітал (грн.) 100000000 



Банки, що обслуговують емітента 
 

Найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банку 300335 

Поточний рахунок 26504172 

  

Найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Український капiтал" 

МФО банку 320371 

Поточний рахунок 26501001870 

Основні види діяльності 
 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

страхування здоров'я на випадок хвороби 
АВ 

15.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання 

Безстрокова 



584498 ринкiв фiнансових 

послуг України 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування залiзничного транспорту 
АВ 

584499 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiд нещасних випадкiв 
АВ 

584500 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 

АВ 

584501 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АВ 

584502 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування повiтряного транспорту 
АВ 

15.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання 

Безстрокова 



584503 ринкiв фiнансових 

послуг України 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування водного транспорту (морського внутрiшнього 

та iнших видiв водного транспорту) 

АВ 

584504 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АВ 

584505 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування майна (iншого) 
АВ 

584506 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ 

584507 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного АВ 
15.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання 

Безстрокова 



транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 584508 ринкiв фiнансових 

послуг України 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

584509 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

(iншої) 

АВ 

584510 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 

АВ 

584511 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування iнвестицiй 
АВ 

584512 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування фiнансових ризикiв 
АВ 

15.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання 

Безстрокова 



584513 ринкiв фiнансових 

послуг України 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих 

гарантiй 

АВ 

584514 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АВ 

584518 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування медичних витрат 
АВ 

584519 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв 

АВ 

584497 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 
АВ 

15.06.2011 Державна комiсiя з 

регулювання 

Безстрокова 



Державного бюджету України) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 

584515 ринкiв фiнансових 

послуг України 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi 

АВ 

584516 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
АВ 

584517 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

особисте страхування медичних i фармацевтичних 

працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету 

України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту 

людини при виконаннi ними службових обов'язкiв; 

АВ 

584520 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

медичне страхування 
АВ 

584521 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  



страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 

АВ 

584522 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти 

АВ 

584523 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка 

вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних 

вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути 

заподiяно пiд час транскордонного перевезення та 

утилiзацiї 

АВ 

584524 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 

АВ 

584525 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi чи iншому законному 

володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна 

третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання 

чи використання цiєї зброї 

АВ 

584526 
15.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 



  

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування 

АВ 

584618 
24.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг України 

Безстрокова 

Опис Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

  

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Михайлов Олександр Михайлович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 713479 26.03.2002 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1958 

Освіта** КIIЦА, iнженерно-економiчний 

Стаж керівної роботи (років)** 20 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Голова правлiння АТ "УПСК" 

Опис Органiзовує роботу i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює 

повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про наглядову раду i 

в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть 

виконавчого органу шляхом iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях 

наглядової ради. Має право бути присутнiм на засiданнях виконавчого органу. 

Пiдписує вiд iменi товариства трудовi контракти з головою виконавчого органу. Має 

право вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення 



загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. У 

натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - Голова 

Наглядової ради АТ "УПСК" . Загальний стаж роботи - 37 рокiв, у тому числi стаж 

керiвної роботи - 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. 

Перелiк попереднiх посад - Голова правлiння АТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах - член Наглядової ради ПАТ "КДЕМЗ"( м. Київ, вул. Фрунзе, 40.) 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Заiчко Ольга Юрiївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 002525 29.03.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1957 

Освіта** Киевский торгово-економ инсти, бух облiк и анализ , економист 

Стаж керівної роботи (років)** 16 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Заступник Головного бухгалтера АТ "УПСК 

Опис До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться: - забезпечення дотримання на 

пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, 

складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - органiзацiя контролю 

за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 

Оплата працi - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральнiй формi не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 37 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 

16 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх 

посад - заступник головного бухгалтера Ат "УПСК". Про роботу на посадах "за 

сумiсництвом" на iнших пiдприємствах посадова особа вiдомостей не надала. Посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах - даннi вiдсутнi. 

 

Посада Голова Правлiння 



Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Межуєва Олена Вiталiївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 527878 19.12.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1974 

Освіта** Український транспортний унiверситет, iнженер- економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 11 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Директор контрольно-ревiзiйного департаменту АТ "УПСК" 

Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень 

колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, 

вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, 

укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту 

товариства та рiшень колегiального виконавчого органу, вирiшувати питання, пов'язанi 

з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Користується правом 

розпоряджатися коштами товариства. Оплата працi - згiдно штатного розкладу. 

Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи- 21рiк, у 

тому числi стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад - заступник голови 

правлiння ПрАТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: головний бухгалтер 

ЗАТ "УПСК-Життя", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1, бухгалтер ТОВ "Агентство 

УПСК", Київська обл., м.Фастiв, пл. Перемоги, 1. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний 

перiод не було. 

 

Посада Ревiзор 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дмитренко Людмила Володимирiвна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

СО 187577 08.07.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 



ЄДРПОУ юридичної особи 

Рік народження** 1967 

Освіта** Київський iнститут народного господарства, економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 21 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

АТ "УПСК", директор департаменту цiнних паперiв. 

Опис Забезпечує контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння товариства. 

Керує проведенням перевiрок фiнансової дiяльностi товариства та забезпечує їх 

нормативно-правову базу. Має право отримувати вiд посадових осiб товариства 

iнформацiю та документацiю, необхiднi для виконання функцiй. Доповiдає Загальним 

зборам або Наглядовiй радi про результати перевiрок i подає на затвердження їх акти. 

Має право брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях правлiння. Має право 

вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення 

загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi за 

виконання обов'язкiв не отримує. Основне мiсце роботи - Директор департаменту 

цiнних паперiв АТ "УПСК". Загальний стаж роботи 27 рокiв, у тому числi стаж керiвної 

роботи 21 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. Перелiк попереднiх 

посад - головний бухгалтер АТ "УПСК". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - 

директор ТОВ "УПСК-консалтiнг", Київська обл., м. Фастiв, вул. Орджонiкiдзе, 65. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Стрелко Олександр Володимирович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

НК 842520 30.08.2000 Нiжинським МВС УМВС Українив Чернiгiвськiй областi 

Рік народження** 1984 

Освіта** Київський унiверситет iм..Т.Шевченка, магiстр правознавства 

Стаж керівної роботи (років)** 1 



Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Директор юридичного департаменту ПрАТ "УПСК". 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових 

обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, 

вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 

Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного 

розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 

9 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 1 рiк. Перелiк попереднiх посад - директор 

юридичного департаменту ПрАТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрано на посаду члена правлiння 

загальними зборами акцiонерiв 20.04.2012 р. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Онопрiйчук Володимир Степанович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 676588 09.09.2001 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 

Рік народження** 1957 

Освіта** вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний, фiнансита кредит, економiст 

Стаж керівної роботи (років)** 12 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Заступник Голови правлiння АТ "УПСК" з 05. 01.2001 року 

Опис Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом 

iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право 

вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення 

загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами. Винагорода за виконання обов'язкiв - згiдно штатного 

розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - 

Заступник Голови правлiння ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 39 рокiв, у тому 

числi стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - Заступник Голови 

правлiння АТ "УПСК. Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова 



особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ордовська Iрина Михайлiвна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 652229 05.12.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 

Рік народження** 1962 

Освіта** вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, магiстр з фiнансiв 

Стаж керівної роботи (років)** 20 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Заступник Голови правлiння АТ "УПСК" з 15.02.2007 року 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових 

обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, 

вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 

Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного 

розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 

32 роки, у тому числi стаж керiвної роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад - 

Заступник Голови правлiння ЗАТ СК "Iнкомстрах". Данi щодо посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний 

перiод не було. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ткаченко Микита Костянтинович 



Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 787182 08.01.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 

Рік народження** 1985 

Освіта** вища, Київський нацiональний унiверситетвнутрiшнiх страв, юрист 

Стаж керівної роботи (років)** 4 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Директор департаменту автотранспортного страхування ПрАТ "УПСК". 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вiдповiдно до посадових 

обов'язкiв i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства та рiшень правлiння, 

вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. 

Очолює певний напрямок роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв, вiдповiдно планам дiяльностi товариства. Оплата працi - згiдно штатного 

розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 

8 рокiв, у тому числi стаж керiвної роботи - 4 роки . Перелiк попереднiх посад - 

директор департаменту автотранспортного страхування ПрАТ "УПСК". Данi щодо 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не надала. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни 

посадової особи за звiтний перiод не було. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Михайлова Зоя Петрiвна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 224201 13.06.2003 Днiпровським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 

Рік народження** 1981 

Освіта** вища, Мiжнародний Соломонов унiверситет, економiст з знанням iноземних мов 



Стаж керівної роботи (років)** 1 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Референт Голови правлiння АТ "УПСК". 

Опис Здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 

статутом товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу шляхом 

iнiцiювання розгляду вiдповiдних питань на засiданнях наглядової ради. Має право 

вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення 

загрози суттєвим iнтересам акцiонерного товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами. Винагорода за виконання обов'язкiв - згiдно штатного 

розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Основне мiсце роботи - 

заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Загальний стаж роботи - 17 рокiв, у 

тому числi стаж керiвної роботи 1 рiк. Перелiк попереднiх посад - Референт Голови 

правлiння АТ "УПСК". Данi щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова 

особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Змiни посадової особи за звiтний перiод не було. 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні 

дані 

фізичної 

особи 

(серія, 

номер, дата 

видачі, 

орган, який 

видав)* або 

ідентифікаці

йний код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесе

ння до 

реєстр

у 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'явн

ика 

привілейо

вані 

іменні 

привілейо

вані на 

пред'явни

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Нагляд

ової 

ради 

Михайлов 

Олександр 

Михайлови

ч 

СО 713479 

26.03.2002 

Старокиївськ

им РУ ГУ 

МВС України 

в м. Києвi 

 

123482

18 
61.7411 

12348

218 
0 0 0 

Головни

й 

бухгалт

Заiчко 

Ольга 

Юрiївна 

МЕ 002525 

29.03.2002 

Дарницьким 

РУ ГУ МВС 

 

0 0 0 0 0 0 



ер України в м. 

Києвi 

Голова 

Правлiн

ня 

Межуєва 

Олена 

Вiталiївна 

СО 527878 

19.12.2000 

Ватутiнським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

 

0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 

Дмитренко 

Людмила 

Володимир

iвна 

СО 187577 

08.07.1999 

Днiпровським 

РУ ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

 

12400 0.062 12400 0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Михайлова 

Зоя 

Петрiвна 

МЕ 224201 

13.06.2003 

Днiпровським 

РУ ГУ МВС 

України у 

м.Києвi 

 

100 0.0005 100 0 0 0 

Член 

Правлiн

ня 

Стрелко 

Олександр 

Володимир

ович 

НК 842520 

30.08.2000 

Нiжинським 

МВС УМВС 

України в 

Чернiгiвськiй 

областi 

 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Нагляд

ової 

ради 

Онопрiйчук 

Володимир 

Степанови

ч 

СО 676588 

09.08.2001 

Мiнським РУ 

ГУ МВС 

України в м. 

Києвi 

 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiн

ня 

Ордовська 

Iрина 

Михайлiвна 

СН 652229 

05.12.1997 

Днiпровським 

РУ ГУ МВС 

України у 

м.Києвi 

 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiн

ня 

Ткаченко 

Микита 

Костянтино

вич 

СО 787182 

08.01.2002 

Оболонським 

РУ ГУ МВС 

України у 

м.Києвi 

 

0 0 0 0 0 0 



Усього 123607

18 

61.8036 12360

718 

0 0 0 

 

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

 

Наймену

вання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

за ЄДРПОУ 

Місцезнахо

дження 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кількі

сть 

акцій 

(штук

) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прост

і 

іменн

і 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Multisafe 

Ivest 

Limited 

00147647 

01060 Кiпр 

P.C. Nicosia 

Afroditis, 25, 

2 nd floor, 

Office 204 
 

49860

00 
24.93 

49860

00 
0 0 0 

Прізвище

, ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесе

ння 

до 

реєст

ру 

Кількі

сть 

акцій 

(штук

) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прост

і 

іменн

і 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Михайлов 

Олександ

р 

Михайлов

ич 

СО 713479 26.03.2002 

Старокиївським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi  

12348

218 

61.741

1 

12348

218 
0 0 0 

Ритвiн 

Дмитро 

Михайлов

ич 

СН 719196 10.02.1998 

Дарницьким РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi  

20000

00 
10 

20000

00 
0 0 0 

Усього 19334

218 

96.671

1 

19334

218 

0 0 0 



 

Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 

 

Дата проведення 20.04.2012 

Кворум зборів** 99.9093 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання 

голови та секретаря зборiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв. 4. Звiт Правлiння про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння. 5. Звiт Ревiзора за 2011рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Ревiзора. 6. Звiт Наглядової ради за 2011рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011рiк. 8. Затвердження 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012р. 9. Затвердження порядку розподiлу прибутку 

(збитку) за 2011 рiк. 10. Вiдкликання члена Правлiння. 11. Обрання члена Правлiння. 12. Лiквiдацiя 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку 

денного, - голова наглядової ради Михайлов О.М. Результати розгляду питань порядку денного: 1. 

Вирiшили: 1.1.Обрати лiчильну комiсiю у складi Цвик Г.О., Ляховської О.М. 2. Вирiшили: 2.1. Обрати 

Цвик Г.О. Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Ляховську О.М. секретарем 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Вирiшили: затвердити наступний регламент загальних 

зборiв: - основна доповiдь -до 20хвилин; - спiвдоповiдь -до 5хвилин; - виступи в дебатах -до 

3хвилини; - вiдповiдi на запитання - до 3хвилини. Проведення голосування з усiх питань порядку 

денного вiдбувається шляхом пiдняття карток. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос. 4. Вирiшили: 

4.1. Затвердити "Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi приватного 

акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2011рiк" та визнати проведену 

роботу задовiльною. 5. Вирiшили: 5.1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора приватного 

акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" . 5.2. Питання про затвердження 

балансу та рiчних звiтiв приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова 

компанiя" за 2011 рiк вирiшити в наступному питаннi порядку денного. 6. Вирiшили: 6.1. Затвердити 

"Звiт про пiдсумки роботи Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Українська 

пожежно-страхова компанiя" за 2011рiк". 7. Вирiшили: 7.1. Затвердити баланс приватного 

акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 2011рiк (додаток № 4 ). 7.2. 

Затвердити рiчнi звiти приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 

за 2011 рiк (додаток № 5). 8. Вирiшили: 8.1.Затвердити головнi напрямки дiяльностi товариства на 

2012 рiк (додаток № 6 ). 8.2. iнформацiю Скобелева О.В. прийняти до уваги. 9. Вирiшили: 9.1. 

прийняти до вiдома iнформацiю про збиток отриманий в 2011 р.в сумi 47312,1 тис. грн. 10. 

Вирiшили: 10.1. Припинити повноваження члена Правлiння - Бiлошицької Людмили Анатолiївни. 11. 

Вирiшили: 11.1. Обрати членом Правлiння Стрелко Олександра Володимировича строком на п'ять 

рокiв; 12. Вирiшили: 12.1. Розглядати цi питання Наглядовiй радi товариства. 

  

 



Інформація про випуски акцій 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випуск

у 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстр

ував 

випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн.) 

Кількі

сть 

акцій 

(штук

) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіст

ь (грн.) 

Частка 

у 

статут

ному 

капітал

і (у 

відсотк

ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.06.2

011 

309/1/1

1 
ДКЦПФР 

UA4000090

351 

Акція 

проста 

бездокуме

нтарна 

іменна 

Бездокуме

нтарні 

іменні 

5 
20000

000 

100000

000 
100 

Опис 

У звiтному перiодi Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Українська пожежно-

страхова компанiя" 22 березня 2011р прийняли рiшення про збiльшення статутного капiталу 

товариства за рахунок збiльшення номiнальної вартостi акцiй, внаслiдок чого Свiдоцтво про випуск 

акцiй, зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20.029.2010р. за № 

790/1/10 втратило чиннiсть. Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на 

бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi 

цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає 

реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. 

  

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

 

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
28559 55927 23482 22568 52041 78495 



будівлі та 

споруди 
20720 48543 22599 21782 43319 70325 

машини та 

обладнання 
2092 1793 0 0 2092 1793 

транспортні 

засоби 
4420 4558 883 786 5303 5344 

інші 1327 1033 0 0 1327 1033 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 28559 55927 23482 22568 52041 78495 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 30 

рокiв, машини та обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 8 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар 

(меблi) - 4 роки. Первiсна вартiсть основних засобiв - 92471 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 39,5% Ступiнь 

їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 36544тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних 

засобiв зумовленi придбанням основних засобiв. Обмежень на використання майна Товариства 

немає. 

 

Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0 X X 

   X  

Податкові зобов'язання X 2722 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 8455 X X 

Усього зобов'язань X 11177 X X 

Опис: Кредитами банкiв товариство не користується. 

 



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

 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

01.03.2012 21.03.2012 
Відомості про проведення 

загальних зборів 

20.04.2012 20.04.2012 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0 

2 2011 3 2 

3 2010 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 

Так Ні 

Реєстраційна комісія X 

 

Акціонери 

 

X 



Реєстратор 

 

X 

Депозитарій 

 

X 

Інше (запишіть): Ні 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю)? 

 

Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

 

X 

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

 

Так Ні 

Підняттям карток X 

 

Бюлетенями (таємне голосування) 

 

X 

Підняттям рук 

 

X 

Інше (запишіть): Ні 

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

 

Так Ні 

Реорганізація 

 

X 

Внесення змін до статуту товариства 

 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

 

X 



Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 

 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

 

X 

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

повноважень 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не проводились. Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  

(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 

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

 

Так Ні 

Стратегічного планування 

 

X 

Аудиторський 

 

X 



З питань призначень і винагород 

 

X 

Інвестиційний 

 

X 

Інші (запишіть) Комiтети не утворювались 

Інші (запишіть) Комiтети не утворювались 

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 

Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X 

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку 

або збільшення ринкової вартості акцій 
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних 

паперів товариства 
 

X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди 
 

X 

Інше (запишіть) Голова та члени Наглядової ради отримують фiксовану суму 

винагороди за виконання обов'язкiв згiдно штатного розкладу та 

контракту. 

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 

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

обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 

товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його 

правами та обов'язками 

 X 

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

фінансового менеджменту) 

 X 

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

Інше (запишіть)  

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, 

засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) Ні Ні Так 



2 Загальний відділ Так Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
Ні Так Ні 

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

5 Секретар правління Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть): Iнше Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 

або балансу чи бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

правління 
Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні 



Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

правління 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 

та розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
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) Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  

Так Ні 



1 Положення про загальні збори акціонерів X 

 

2 Положення про наглядову раду X 

 

3 Положення про виконавчий орган (правління) X 

 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X 

5 Положення про ревізійну комісію X 

 

6 Положення про акції акціонерного товариства 

 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X 

8 Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi 

 

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

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

Так Так Так Ні Так 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу 

Так Так Так Ні Так 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

Так Так Так Ні Так 



4 

Статут та 

внутрішні 

документи 

Так Ні Так Ні Ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

Так Ні Так Ні Так 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерного 

товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? 

(так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років? 

  

Так Ні 

1 Не проводились взагалі 

 

X 

2 Менше ніж раз на рік 

 

X 

3 Раз на рік 

 

X 

4 Частіше ніж раз на рік X 

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 

Так Ні 

Загальні збори акціонерів 

 

X 



Наглядова рада X 

 

Правління або директор 

 

X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 

Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень 

 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором 

 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

 

X 

Інше (запишіть) Причин для змiни аудитора не було. 

 

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

році? 

 

Так Ні 

Ревізійна комісія X 

 

Наглядова рада 

 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 

 

Перевірки не проводились 

 

X 

Інше (запишіть) 
Перевiрку проводив Ревiзор. Iншi органи не 



проводили перевiрки. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 

Так Ні 

З власної ініціативи X 

 

За дорученням загальних зборів 

 

X 

За дорученням наглядової ради 

 

X 

За зверненням виконавчого органу 

 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів 
 

X 

Інше (запишіть) Перевiрку проводив Ревiзор з власної 

iнiцiативи. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

років? 

  

Так Ні 

1 Випуск акцій 

 

X 

2 Випуск депозитарних розписок 

 

X 

3 Випуск облігацій 

 

X 

4 Кредити банків 

 

X 



5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

 

X 

6 Інше (запишіть):  

 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

 

Так, плануємо розпочати переговори 

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 

(так/ні/не визначились) - Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 

протягом останніх трьох років? Так 

 

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

особа)? 

 

Так Ні 

Не задовольняв професійний 

рівень особи 
 

X 

Не задовольняли умови 

договору з особою 
 

X 

Особу змінено на вимогу: 

 



акціонерів 

 

X 

суду 

 

X 

Інше (запишіть) Загальними зборами акцiонерiв 05.08.2010р., прийнято рiшення про змiну форми 

iснування акцiй з документарної на бездокументарну, внаслiдок чого прийнято рiшення 

про розiрвання договору 01-07/р 27.04.2007 на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв укладеного з ТОВ "РКФ "Акцiонер"; код за ЄДРПОУ - 23730267. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його 

прийняття: ; 

яким органом управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні; 

укажіть яким чином його оприлюднено: 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: 

 

Звіт про корпоративне управління* 

 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" є одержання прибутку 

шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення 

фiнансової дiяльностi в межах , визначених законодавством та статутом. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

- Multisafe invest limited - код 147647 - (24,93%) Afroditis, 25, 2 nd floor, Office 204,P.C. 1060, Nicosia, Cyprus (кипр, Нiкосiя, 

Афродiтiс25, 2-й поверх, оф.204, Р.С. 1060, код 147647) - Михайлов Олександр Михайлович (61,7411%) - Ритвiн Дмитро 

Михайлович (10%) Змiн власникiв iстотної участi в 2012роцi вiдсутнi. Непогашеної судимостi у власникiв iстотної участi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

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. 



В товариствi в 2012роцi не було зафiксовано фактiв порушення внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди 

фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, членами Наглядової ради та Правлiння. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до 

членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Вiдповiдно до Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

вiд 20.12.2012 р. №2805 Про застосування заходу впливу до ПрАТ "УПСК" всi приписанi дiї виконанi ПрАТ "УПСК",про що 

державний орган повiдомлено листом Вих. №217 вiд 17.01.2013р. Вiдповiдно до Розпорядження Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд 20.12.2012 р. №2805 Про застосування заходу 

впливу до ПрАТ "УПСК" всi приписанi дiї виконанi ПрАТ "УПСК",про що державний орган повiдомлено листом Вих. №217 

вiд 17.01.2013р. Згiдно з Постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг, №31/17-4/20 ФМ про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про 

запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму" 

та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом, вiд 26.12.2012 р. ПрАТ "УПСК" сплачено штраф, у визначеному вищезазначеною 

постановою розмiрi. Вiдповiдно до постанови Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, №168/13-11/13/8 про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринках 

фiнансових послуг, вiд 20.12.2012 р. ПрАТ "УПСК" було сплачено штрафну санкцiю у визначений постановою строк. 

Протягом року заходи впливу до членiв наглядової ради та виконавчого органу не застосовувалися. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої 

системи. 

У товариствi наявна система управлiння ризиками, яка складається з ключових департаментiв та управлiнь, якi в цiлому 

забезпечують ефективну роботу компанiї. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

Протягом року в приватному акцiонерному товариствi "Українська пожежно-страхова компанiя", згiдно повноважень 

наданих Статутом Товариства, ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Порушень та 

зловживань посадовими особами не встановлено. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку не надаються, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. З даними, зазначеними в примiткаї до фiнансовової звiтностi вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi можна ознайомитись в роздiлi "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена 

за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 

розмір, або їх відсутність. 

Протягом 2012 року в товариствi не було проведене вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір. 

Протягом року приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" не проводило 

придбання/вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи 



іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Протягом року приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" проводило операцiї з 

пов'язаними особами, в тому числi: Михайлов О.М. придбав у Товариства облiгацiї ТОВ "Ш.Р.Iнтернешнл" за цiною 

придбання цих облiгацiї ПрАт "УПСК". 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

В 2012роцi приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" не отримувало вiд органiв державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг рекомендацiї чи зауваження щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Рада Лтд". Код за ЄДРПОУ - 20071290 Мiсцезнаходження: 

м. Київ, вул..Лейпцигська,2/37. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Рада Лтд". працює з 1996року, що складає загальний стаж 

роботи 17 рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги 

фінансовій установі. 

Згiдно договору № 10 вiд вiд 07.04.2003р. фiрма нам надає послуги 10 рокув, але ратування вiдбувалось шляхом змiни 

партнера , вiдповiдального за проведення перевiрок. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій 

установі протягом року. 

додатково до аудиторських висновкiв товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Рада Лтд" 

виконувало завдання про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних приватного акцiонерного товариства 

"Українська пожежно-страхова компанiя". 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора. 

не виникало 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти 

років. 

протягом п'яти рокiв ротацiю аудиторської фiрми не проводили, але ротування вiдбувалось шляхом змiни партнера , 



вiдповiдального за проведення перевiрок 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою 

України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Стягнень не застосовувались до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Рада Лтд" Аудиторською 

палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму 

розгляду скарг. 

В приватному акцiонерному товариствi "Українська пожежно-страхова компанiя" розроблен порядок захисту прав 

споживачiв, в тому числi механiзм розгляду скарг. Вiдповiдальнiсть щодо цього питання була покладена на юридичний 

департамент 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по 

батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Заступник голови правлiння, директор юридичного департаменту Стрiлко Олександр Володимирович 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 

фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що 

надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом 2012 року стосовно здiйснення приватним акцiонерним товариством "Українська пожежно-страхова компанiя" 

страхових виплат (страхового вiдшкодування) було подано 61 скаргу. За усiма скаргами були наданi об?рунтованi 

вiдповiдi. Кiлькiсть задоволених скарг - 19. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду 

стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

За 2012 рiк до приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" було пред'явлено 287 

позовiв, з яких задоволено -83, вiдмовлено у задоволенi позову у 53 випадках, знаходяться на стадiї судового розгляду - 

151 справа. 

 

Річна фінансова звітність підприємства 

 

 Коди 

  Дата  2012 | 12 | 



(рік, місяць, 

число) 

31 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ " 

за ЄДРПОУ 20602681 

Територія  за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 234 

Орган державного управління   за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування за КВЕД 66.03.0 

Середня кількість працівників 126     

Одиниця виміру: тис. грн.     

Адреса: 04080, Україна, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул.Фрунзе, 40 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

 

 

Баланс станом на 2012 рік 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 



- залишкова вартість 010 1853 1508 

- первісна вартість 011 3749 3920 

- накопичена амортизація 012 ( 1896 ) ( 2412 ) 

Незавершене будівництво 020 0 

 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 28559 55927 

- первісна вартість 031 62675 92471 

- знос 032 ( 34116 ) ( 36544 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 

 

- первісна вартість 036 0 

 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 

 

- інші фінансові інвестиції 045 14099 17926 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 153 289 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 

 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( ) 



Відстрочені податкові активи 060 3662 3058 

Гудвіл 065 0 

 

Інші необоротні активи 070 0 

 

Гудвіл при консолідації 075 0 

 

Усього за розділом I 080 
  

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 1564 1414 

Поточні біологічні активи 110 0 

 

Незавершене виробництво 120 0 

 

Готова продукція 130 0 

 

Товари 140 0 

 

Векселі одержані 150 0 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 4434 2241 

- первісна вартість 161 4438 2248 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 4 ) ( 7 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 18 22 

- за виданими авансами 180 0 1156 



- з нарахованих доходів 190 1500 1881 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 30064 27152 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 245612 257425 

- у т.ч. в касі 231 215 197 

- в іноземній валюті 240 499 2974 

Інші оборотні активи 250 0 

 

Усього за розділом II 260 
  

III. Витрати майбутніх періодів 270 

  

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 

 

Баланс 280 
  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 100000 100000 

Пайовий капітал 310 0 

 



Додатковий вкладений капітал 320 

  

Інший додатковий капітал 330 11852 11852 

Резервний капітал 340 76531 86582 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4840 36402 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 

 

Усього за розділом I 380 193223 234836 

Частка меншості 385 0 

 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 417 505 

Інші забезпечення 410 0 

 

Сума страхових резервів 415 158854 153975 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 33963 27520 

Цільове фінансування 420 0 

 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 

 

Усього за розділом II 430 125308 126960 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 

 



Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 

 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 2257 2257 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 

 

Усього за розділом III 480 2257 2257 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 

 

Векселі видані 520 0 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4023 3354 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 1208 1168 

- з бюджетом 550 3863 2722 

- з позабюджетних платежів 560 0 

 

- зі страхування 570 435 402 

- з оплати праці 580 1063 1004 

- з учасниками 590 0 

 

- із внутрішніх розрахунків 600 

  

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

утримуваними для продажу 
605 0 

 

Інші поточні зобов'язання 610 637 270 



Усього за розділом IV 620 11229 8920 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 

 

Баланс 640 
  

 

Примітки  

Керівник Межуєва Олена Вiталiївна 

Головний бухгалтер Заiчко Ольга Юрiйовна 

 

 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 304728 312489 

Податок на додану вартість 015 

 

0 

Акцизний збір 020 ( ) ( 0 ) 

 

025 ( ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 304728 312489 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 98883 ) ( 145237 ) 



Валовий прибуток: 

- прибуток 050 205845 167252 

- збиток 055 ( ) ( ) 

Інші операційні доходи 060 7267 5066 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 

 

0 

Адміністративні витрати 070 ( 74803 ) ( 70134 ) 

Витрати на збут 080 ( 98106 ) ( 121368 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 18848 ) ( 24325 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 21355 0 

- збиток 105 ( ) ( 43509 ) 

Доход від участі в капіталі 110 

 

0 

Інші фінансові доходи 120 37164 29567 

Інші доходи 130 372 13506 

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

 

Фінансові витрати 140 ( ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 33 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 148 ) ( 30209 ) 



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 

 

0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 58710 0 

- збиток 175 ( ) ( 30645 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 

 

0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних 

активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
177 ( ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 17097 ) ( 16667 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 

 

0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 41613 0 

- збиток 195 ( ) ( 47312 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 

 

0 

- витрати 205 ( ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 

 

0 

Чистий: 

- прибуток 220 41613 0 

- збиток 225 ( ) ( 47312 ) 



Забезпечення матеріального заохочення 226 

 

0 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 9238 13829 

Витрати на оплату праці 240 32833 31898 

Відрахування на соціальні заходи 250 11902 11440 

Амортизація 260 4408 4949 

Інші операційни витрати 270 143265 156928 

Разом 280 201646 219044 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 20000000 20000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 20000000 20000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2.08 -2.37 



Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 2.08 2.37 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

  

 

Примітки  

Керівник Межуєва Олена Вiталiївна 

Головний бухгалтер Заiчко Ольга Юрiйовна 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 385113 439289 

Погашення векселів одержаних 015 

 

0 

Покупців і замовників авансів 020 7754 7427 

Повернення авансів 030 5277 3453 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 33283 29910 

Бюджету податку на додану вартість 040 

 

0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 267 374 

Отримання субсидій, дотацій 050 405 396 



Цільового фінансування 060 

  

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 

 

0 

Інші надходження 080 8396 12346 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 253867 306839 

Авансів 095 974 1118 

Повернення авансів 100 674 1720 

Працівникам 105 28494 26800 

Витрат на відрядження 110 560 632 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 7 56 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 17705 16890 

Відрахувань на соціальні заходи 125 13175 12522 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 4686 4205 

Цільових внесків 140 

  

Інші витрачання 145 75126 126138 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 45227 -3725 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 

 

0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 45227 -3725 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 



Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 2700 13408 

- необоротних активів 190 373 118 

- майнових комплексів 200 

 

0 

Отримані: 

- відсотки 210 229 0 

- дивіденди 220 

 

0 

Інші надходження 230 

 

0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 3200 10000 

- необоротних активів 250 31108 3001 

- майнових комплексів 260 

 

0 

Інші платежі 270 

 

0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -31006 525 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 

 

0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -31006 525 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 

 

0 

Отримані позики 320 

 

0 



Інші надходження 330 

 

0 

Погашення позик 340 

 

0 

Сплачені дивіденди 350 

 

0 

Інші платежі 360 

 

0 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 

 

0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 

 

0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 

 

0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 14221 -3200 

Залишок коштів на початок року 410 246111 249322 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 67 -11 

Залишок коштів на кінець року 430 260399 246111 

 

Примітки  

Керівник Межуєва Олена Вiталiївна 

Головний бухгалтер Заiчко Ольга Юрiйовна 

 

 

 

Звіт про власний капітал за 2012 рік 

 

Стаття 
Ко

д 

Статутн

ий 

капітал 

Пайов

ий 

капіта

л 

Додатков

ий 

вкладени

й капітал 

Інший 

додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Разо

м 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок року 

01

0 
100000 

   

6902 4406 

  

1113

08 

Коригування: 

Зміна 

облікової 

політики 

02

0 
   

11852 69629 434 

  

8191

5 

Виправлення 

помилок 

03

0 
         

Інші зміни 
04

0 
         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

05

0 
100000 

  

11852 76531 4840 

  

1932

23 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 

основних 

засобів 

06

0 
         

Уцінка 

основних 

засобів 

07

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

Дооцінка 

незавершеног

о будівництва 

08

0 
         

Уцінка 

незавершеног

о будівництва 

09

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

Дооцінка 

нематеріальн

их активів 

10

0 
         

Уцінка 

нематеріальн
11

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 



их активів 0 

Використання 

дооцінки 

необоротних 

активів 

12

0 
         

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

13

0 
     

41613 

  

4161

3 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

14

0 
         

Спрямування 

прибутку до 

статутного 

капіталу 

15

0 
         

Відрахування 

до 

резервного 

капіталу 

16

0 
    

10051 -10051 

   

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавств

а 

17

0 
         

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 

18

0 
         

Погашення 

заборгованос

ті з капіталу 

19

0 
         

Сума чистого 20
         



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

21

0 
         

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

22

0 
         

Анулювання 

викуплений 

акцій (часток) 

23

0 
         

Вилучення 

частки в 

капіталі 

24

0 
         

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

25

0 
         

Інші зміни в капіталі: 

Списання 

невідшкодова

них збитків 

26

0 
         

Безкоштовно 

отримані 

активи 

27

0 
         

 

28

0 
         

Разом змін в 

капіталі 

29

0 
    

10051 31562 

  

4161

3 

Залишок на 

кінець року 

30

0 
100000 0 0 11852 86582 36402 0 0 

2348

36 



 

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

 

Змiст примiток до фiнансової звiтностi ПрАТ "Української пожежної-страхової компанiї" за 2012 рiк. 1. Iнформацiя про 

компанiю 2. Основи подання фiнансової звiтностi 3. Принципи облiкової полiтики 4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, 

облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 6. Примiтки до фiнансової 

звiтностi 6.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 6.2 Iнвестицiйна нерухомiсть 6.3 Довгостроковi фiнансовi активи 6.3.1 

Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток. 6.3.2 Iнвестицiї, що 

утримуються до погашення 6.3.3 Фiнансовi активи в наявностi для продажу 6.3.4 Займи та довгострокова дебiторська 

заборгованiсть 6.4 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi 6.5 Необоротнi 

активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 6.6 Запаси 6.7 Поточна дебiторська заборгованiсть 6.8 Поточнi 

фiнансовi iнвестицiї 6.9 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6.10 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 6.11 

Додатковий капiтал (Резерви переоцiнки) Страхової компанiї 6.12 Резервний капiтал , резерви катастроф та стабiлiзацiйнi 

резерви 6.13 Резерви за зобов'язаннями 6.14 Фiнансовi зобов'язання 6.16 Потенцiйнi зобов'язання Страхової компанiї 

6.17 Доходи вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування 6.18 Iншi операцiйнi доходи 6.19 Адмiнiстративнi, витрати на збут та 

iншi операцiйнi витрати 6.20 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 6.21 Витрати на податок на прибуток та 

визначення чистого прибутку (збитку) 6.22 Операцiйнi сегменти 6.23 Управлiння ризиками 6.24 Операцiї з пов'язаними 

сторонами 6.25 Подiї пiсля дати балансу 1. Iнформацiя про компанiю 2. Основи подання фiнансової звiтностi Ця 

фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi"" вiд 16.07.1999 р №996-XIV, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженому Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв № 419 вiд 28 лютого 2000 року зi змiнами та доповненнями, Листа Нацiонального Банку України, 

Мiнiстерства Фiнансiв України, Державної служби статистики Україна вiд 07.12.2011 р №12-208/1757-14830, №31-08410-

06-5/30523, №04/4-07/702 "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" на базi Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) на основi правил облiку за початковою вартiстю, з урахуванням змiн, 

внесених у ходi початкового визнання фiнансових iнструментiв на основi справедливої вартостi, та переоцiнки фiнансових 

активiв, доступних для продажу, й фiнансових iнструментiв, класифiкованих за справедливою вартiстю у складi прибуткiв 

або збиткiв. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi 

нижче. Такi принципи узгоджено застосовуються до всiх звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше. Протягом 2012 року 

Компанiєю застосовувались наступнi стандарти та тлумачення: Номер стандарту Назва стандарту МСФЗ 1 Перше 

застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу 

МСФЗ 4 Договори страхування МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть МСФЗ 7 

Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв МСБО 2 

Запаси МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки МСБО 10 

Подiї пiсля дати балансу МСБО 12 Податки на прибуток МСБО 16 Основнi засоби МСБО 17 Оренда МСБО 18 Дохiд 

МСБО 19 Виплати працiвникам МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв МСБО 23 Витрати на позики МСБО 24 Розкриття 

iнформацiї щодо пов'язаних сторiн МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї МСБО 33 Прибуток на акцiю 

МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть МСБО 36 Зменшення корисностi активiв МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi 

зобов'язання та непередбаченi активи МСБО 38 Нематерiальнi активи МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть Страхова компанiя переходила на складання звiтностi за МСФЗ у вiдповiдностi 

до роз'яснень, що наданi спiльним листом Нацiонального банку України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №04/4-

07/702. З огляду на те, що порядок формування страхових резервiв передбачений законодавством України певною мiрою 

суттєво вiдрiзняється вiд деяких базових принципiв МСФЗ, дана фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi вiдповiдає всiм 

вимогам МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнях, якщо iнше не зазначено в 

окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру - тисяча гривень. 3. Принципи облiкової полiтики 3.1.Основи оцiнки 

складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Страхової компанiї базується на наступних принципах: - повнота 

означає, що усi операцiї вiдображаються на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть мiстить всю 

iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймається вiдносно 

даної операцiї; - превалювання сутностi над формою - бухгалтерський облiк операцiй проводиться у вiдповiдностi до їх 

сутi та економiчного змiсту (превалювання сутностi над формою); - активи та зобов'язання облiковуються за первiсною 

(iсторичною) вартiстю. Активи визначаються за сумою фактично сплачених за них коштiв на день придбання. 

Зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. - доходи та витрати вiдображаються в облiку та 

звiтностi за принципом нарахування i вiдповiдностi, це означає, що доходи та витрати повиннi вiдображатися в 

бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тодi, коли вони насправдi iснують, а не в перiодах, коли фактично 

отримано чи сплачено кошти; для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно зiставити визнанi 

доходи звiтного перiоду i витрати, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Страхова компанiя визнає в 



бухгалтерському облiку активи та зобов'язання, доходи, витрати та капiтал в разi їх вiдповiдностi наступним критерiям: 

Активи - ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, призведе до отримання 

економiчних вигiд у майбутньому. Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в 

майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди. Доходи - це 

збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або 

зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками 

акцiонерiв. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї 

активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж 

акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань; Пiд час ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання оприбутковуються та облiковуються за: 

вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: o активи - за сумою сплачених за них 

коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; o зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi 

зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної 

господарської дiяльностi; справедливою (ринковою) вартiстю: o активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для 

придбання (обмiну) таких активiв, o зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi 

операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до 

справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв. 

Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат наведенi в наступних примiтках. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно конвертуються у 

готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Суми, пов'язанi з коштами, використання яких є обмеженим, 

виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, 

залишки на кореспондентських рахунках, Фiнансовi iнструменти - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд їх 

класифiкацiї при признаннi, або подальшому облiку, фiнансовi iнструменти облiковуються як такi, що: - оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток та збиток, - iнвестицiї, що утримуються до погашення, та облiковуються за 

амортизованою вартiстю - займи та дебiторську заборгованiсть, - фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi 

облiковуються за собiвартiстю. Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане 

зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартiсть є 

поточною цiною покупця для фiнансових активiв та поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi 

котируються на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi 

цiни регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цiни вiдображають фактичнi та 

регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами. Амортизована собiвартiсть означає вартiсть, за якою оцiнюються 

фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення 

основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та 

вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання 

внаслiдок зменшення корисностi. Метод ефективної ставки вiдсотка означає метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат у межах вiдповiдного перiоду, аби досягти постiйної перiодичної вiдсоткової ставки (ефективної ставки 

вiдсотка) на амортизовану собiвартiсть iнструменту. Ефективна ставка вiдсотка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi 

майбутнi грошовi платежi або надходження протягом розрахункового термiну дiї фiнансового iнструмента або бiльш 

короткого перiоду, залежно вiд обставин, до чистої амортизованої собiвартостi такого фiнансового iнструмента. 

Собiвартiсть означає суму сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв чи справедливу вартiсть iншої винагороди, 

наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає витрати на операцiю. Оцiнка за собiвартiстю 

застосовується лише до iнвестицiй у iнструменти капiталу, якi не мають котирувальної ринкової цiни та справедлива 

вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, а також похiднi iнструменти, якi пов'язанi з ними та повиннi бути погашенi 

шляхом надання таких некотируваних iнструментiв капiталу. Знецiнення фiнансових активiв. На кожну звiтну дату подання 

Страхова компанiя коригує суму фiнансових активiв на суму зменшення корисностi фiнансового активу. Ознаками 

зменшення корисностi є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової, iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б 

свiдчила про необ?рунтованiсть попереднiх очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi придбаного активу. Iнвестицiї, що 

утримуються до погашення. У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими 

платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери 

вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Компанiя має намiр та змогу утримувати їх до строку погашення з метою 

отримання процентного доходу. Компанiя класифiкує цiннi папери в портфелi до погашення в момент їх купiвлi i надалi 

переглядає свiй намiр щодо них на кожну дату балансу. Придбанi цiннi папери до погашення первiсно визнаються за 

справедливою вартiстю, надалi - за амортизованою собiвартiстю. Процентний дохiд за цiнними паперами до погашення 

обчислюється за ефективною ставкою вiдсотка та визначається у складi прибуткiв та збиткiв за рiк. Збитки вiд знецiнення 

визнаються у складi прибуткiв чи збиткiв за рiк, в якому вони були понесенi в результатi однiєї чи бiльше подiй, якi мали 

мiсце пiсля початкового визнання цiнних паперiв в портфелi банку до погашення. Дочiрнi та асоцiйованi органiзацiї 

Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є анi дочiрнiм 

пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi. Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, що його 

контролює iнший суб'єкт господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство). Контроль - це повноваження управляти 

фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi. 

Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують 

вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора 



включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об'єкта iнвестування. Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у 

прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об'єкта, iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над 

такими полiтиками. Суттєвiсть впливу визначається Компанiєю у випадку, якщо вона прямо або опосередковано (через 

дочiрнi пiдприємства) володiє 20 або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування, якщо чiтко не буде доведено 

протилежне. Якщо Компанiя володiє менше 20% прав голосу в об'єктi iнвестування, то для визначення суттєвостi впливу 

застосовуються наступнi фактори: - представництво в радi директорiв або аналогiчному керiвному органi об'єкта 

iнвестування; - участь у процесах розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi рiшень щодо дивiдендiв або iнших 

виплат; - суттєвi операцiї мiж iнвестором та об'єктом iнвестування; - взаємообмiн управлiнським персоналом; - надання 

необхiдної технiчної iнформацiї. Для облiку iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство Компанiя використовує метод участi в 

капiталi згiдно з яким iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визначається за собiвартiстю i згодом її балансова 

вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля 

дати придбання. Частка Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визначається в прибутку або збитку Компанiї 

Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або частина будiвлi, або земля i 

будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) 

з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або 

адмiнiстративних цiлей. До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод вiд 

зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; 

(б) земля, подальше використання якої на цей час не визначено; (в) будiвля, що перебуває у власностi компанiї або в 

розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома 

договорами про оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг 

(оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду). Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної 

нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що 

безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його 

оцiнку Компанiя здiйснює за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд 

зменшення корисностi. Компанiя нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання 

нерухомостi у виглядi примiщень та будiвель встановлений 30 рокiв, протягом звiтного перiоду метод амортизацiї та 

строки корисного використання не переглядались. Компанiя визнає витрати на амортизацiю та зменшення корисностi 

iнвестицiйної нерухомостi у складi прибуткiв та збиткiв за рiк, Нарахований дохiд вiд оренди включаться до прибуткiв та 

збиткiв за рiк у складi iншого операцiйного доходу. Основнi засоби. Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за 

первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, за винятком групи основних засобiв "Будинки, споруди", що оцiнюються за 

переоцiненою вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 

об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються 

майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання 

об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу 

витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод 

нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi. Строки корисного використання основних видiв основних засобiв 

встановленi наступнi: Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв) Будинки та споруди 30 Машини та обладнання 5 

Транспортнi засоби 8 Iнструменти ,прилади,iнвентар 4 Споруди некапiтального характеру 20 Iншi 4 Земля та незавершенi 

капiтальнi вкладення не амортизуються. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом 

строку оренди примiщень. Основними засобами визнаються необоротнi матерiальнi активи, якi є вiдокремленими 

об'єктами вартiстю бiльше нiж 1500 гривень iз строком використання бiльше року. Основнi засоби, вартiсть яких не 

перевищує 1500 гривень визнаються в фiнансової звiтностi Компанiї запасами, та при передачi їх до експлуатацiї 

здiйснюється нарахування амортизацiї в розмiрi 100%. Компанiя не здiйснювала протягом 2012 року змiни методу 

амортизацiї, за результатами перегляду норм амортизацiї та строкiв корисного використання вони залишились без змiн. 

Об`єкти нерухомостi пiдлягають переоцiнцi на достатньо регулярнiй основi для забезпечення того, що балансова вартiсть 

не вiдрiзнятиметься вiд тiєї, яка була б визначена з використанням справедливої вартостi станом на кiнець звiтного 

перiоду. Збiльшення балансової вартостi, яке виникає при переоцiнцi, зараховується на рахунок iншого сукупного доходу 

та збiльшує прирiст вартостi власного капiталу при переоцiнцi. Зменшення, якi компенсують попереднi збiльшення того 

самого активу, визнаються у складi iншого сукупного доходу та зменшують попередньо визнаний прирiст вартостi 

власного капiталу при переоцiнцi; усi iншi зменшення зараховуються на рахунок прибуткiв або збиткiв за рiк. Компанiя 

здiйснює переоцiнку нерухомостi на пiдставi звiтiв з незалежної оцiнки нерухомого майна, складних професiйними 

оцiнювачами на щорiчнiй основi. За результатами переоцiнки Компанiя коригує переоцiнену первiсну вартiсть та 

накопичений знос на коефiцiєнт переоцiнки, який визначається як спiввiдношення справедливої та залишкової вартостi 

об'єкта. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду управлiнський персонал оцiнює, чи є будь-якi ознаки знецiнення основних 

засобiв. За наявностi будь-яких таких ознак, управлiнський персонал оцiнює суму, що вiдшкодовується, яка визначається 

як справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та його справедлива вартiсть при використаннi, 

залежно вiд того, що є бiльшим. Балансова вартiсть зменшується до суми, що вiдшкодовується, а збиток вiд знецiнення 

визнається у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Збиток вiд знецiнення, визнаний для активу у попереднiх роках, 

перекласифiковується, якщо вiдбулися змiни в оцiнках, використовуваних для визначення вартостi активу при 

використаннi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Прибутки та збитки у результатi вибуття, якi 

визначаються шляхом порiвняння надходжень з балансовою вартiстю, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк (у 



межах iнших операцiйних доходiв чи витрат). Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю 

за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, держмита, непрямих податкiв та iнших витрат, пов'язаних iз 

приведенням їх у стан придатний для використання, вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю за 

вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть нематерiальних 

активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищення їх 

можливостей та строку використання, що сприятиме збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод. 

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. Компанiєю встановленi наступнi строки 

корисного використання нематерiальних активiв: Найменування групи Строк корисного використання (рокiв) Права на 

використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 2 Iншi нематерiальнi 

активи 2 Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi безстроково- Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є 

активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї. Протягом 2012 

року Компанiя не змiнювала методи та норми амортизацiї, а також не здiйснювала переоцiнку первiсної вартостi 

нематерiальних активiв, та не змiнювала термiн корисного використання нематерiальних активiв. Компанiя переглядає 

термiн корисного використання нематерiальних активiв в разi, якщо вiдбувалась доробка нематерiального активу, яка 

призводить до отримання бiльших економiчних вигод вiд його використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, 

та групи вибуття: Необоротнi активи та групи вибуття, що можуть включати як оборотнi, так i необоротнi активи, 

класифiкуються у звiтi про фiнансовий стан як "необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття" в разi, якщо 

вiдшкодування їх вартостi буде вiдбуватись переважно через операцiї з продажу протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення 

звiтного перiоду. Активи пiдлягають пере класифiкацiї, якщо виконуються всi наступнi вимоги: (а) активи готовi до 

негайного продажу в їх теперiшньому станi, (б) керiвництво Компанiї затвердило плани щодо продажу та iнiцiювало 

програму з активного пошуку покупцiв, , (в) очiкується, що продаж вiдбудеться протягом 1 року та (г) не очiкується 

внесення суттєвих змiн до намiрiв щодо продажу активiв або анулювання плану продажiв. Необоротнi активи, утримуванi 

для продажу, та групи вибуття, якi вiднесенi до даної категорiї в звiтi про фiнансовий стан за звiтний перiод не потребують 

їх перекласифiкацiї за попереднi перiоди. Залученi кошти. До складу iнших залучених коштiв вiдносяться отриманi 

банкiвськi кредити, зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди), iншi позиковi зобов'язання. Довгостроковi зобов'язання 

облiковуються за дисконтованою вартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. Податок на прибуток. Податок на 

прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до 

кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та 

визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного 

доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов'язана з угодами, якi також визнаються, у тому 

самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. Поточний 

податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з податкових органiв стосовно 

оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки 

?рунтуються на оцiнках, якщо фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. 

Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою 

вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за 

податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi 

застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi 

податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених 

податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний 

прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування. Ставка податку на прибуток в 2012 роцi становила 21%. В 

Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, передбаченi змiни в ставках оподаткування 

прибутку, зокрема: o на перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року -19%; o на перiод з 01 сiчня 2014 року -16%. 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка надмiрна 

сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як 

емiсiйний дохiд у складi власного капiталу. Визнання доходiв i витрат. .Облiк доходiв Страхової Компанiї здiйснюється у 

вiдповiдностi до МСБО (IAS) 18 "Дохiд" за виключенням доходу за договорами страхування. Дохiд, отриманий Страховою 

компанiєю вiд дiяльностi, iншої нiж страхування, облiковується у складi iншого операцiйного доходу, фiнансового доходу 

та iншого доходу. Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як iмовiрне, 

i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за 

вирахуванням податкiв. Для визнання доходу також повиннi дотримуватися такi критерiї: Продаж товарiв. - Дохiд вiд 

продажу товарiв визнається, як правило, при вiдвантаженнi товарiв, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром 

переходять до покупця. Надання послуг. - Виручка вiд надання послуг визнається, якщо iснує ймовiрнiсть надходження 

економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, 

уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовiрним, визнається як витрата, а не 

як коригування суми первiсно визнаного доходу. У вiдповiдностi до IAS 18 дохiд при вiдстроченнi платежу бiльше, чим на 

рiк, дисконтується. Дивiденди, по облiкованих компанiєю дольових iнструментах визнаються у складi прибутку або збитку, 

якщо встановлено право компанiї на отримання платежу. Вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка, наведеного в МСБО 39. Роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз 



сутнiстю вiдповiдної угоди. Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються 

одночасно. Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного 

середовища, в якому вона функцiонує . Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi Банку є 

нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" або "UAH"). Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi 

Компанiя здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо якої установлюється офiцiйний 

курс гривнi, та в сумi вiдповiдного гривневого еквiвалента.. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання 

вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi 

до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). 

Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ 

станом на кiнець вiдповiдного звiтного року. Прибутки та збитки, якi виникають у результатi врегулювання зобов'язань за 

угодами та внаслiдок перерахунку вартостi монетарних активiв та зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйними 

курсами НБУ станом на кiнець року, визнаються за статтею "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" у складi 

прибуткiв або збиткiв за рiк. Перерахунок за офiцiйним курсом станом на кiнець року не застосовується до немонетарних 

статей, якi оцiнюються за початковою вартiстю. Немонетарнi статтi, оцiнюванi за справедливою вартiстю в iноземнiй 

валютi, включаючи iнвестицiї у власний капiтал, перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дату визначення 

справедливої вартостi. Наслiдки змiни обмiнних курсiв для немонетарних статей, оцiнюваних за справедливою вартiстю в 

iноземнiй валютi, облiковуються як частина прибутку чи збитку вiд змiни справедливої вартостi. Доходи i витрати в 

iноземнiй валютi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати за курсом НБУ на дату їх нарахування. Резерви 

Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування 

залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в 

них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок формування, 

розмiщення та облiку страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженого 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання фiнансових послуг № 3104 вiд 17.12.2004 р. Компанiя формує i веде 

облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають 

частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим 

ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється 

залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) та складає 80 вiдсоткiв 

загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у 

кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: - за страхуванням 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 1/365 - за всiма видами страхування, окрiм 

вищезазначеного - методом ? б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; що включають зарезервованi несплаченi 

страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо 

виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування. Величина резерву заявлених, але не 

виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на 

початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на 

врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. в) Резерв збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi, який формується iз застосуванням математично-статистичного методу фiксованого вiдсотка; 

Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi здiйснюється за видом 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за 

видами страхування. Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного 

звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними. Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно 

розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов'язання на основi аналiзу майбутнiх 

грошових потокiв. При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за дiючими угодами 

страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на врегулювання, доходи вiд регресiв та iнше). 

Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових зобов'язань, сформованих в попереднiх 

звiтних перiодах, та фактично проведених страхових виплатах по цим зобов'язанням. Якщо ця оцiнка показує, що 

балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та 

вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових 

коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, 

якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про страхування". Вiдповiдно до вимог МСФЗ 

оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягають резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених 

збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов'язкового 

страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду. Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi 

тiльки, коли воно погашене, тоб то коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї 

закiнчився. Iнформацiя за операцiйними сегментами. Облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. 

Доходи та витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному 

органу. В тої час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не 

розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Вiдповiдно зважаючи на 

вiдсутнiсть такої iнформацiї та високу вартiсть її отримання iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв в звiтностi не 

наводиться. 4. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок. В звiтному перiодi 

Компанiєю здiйснено трансформацiю статей облiку у зв'язку iз переходом Компанiї на Мiжнароднi Стандарти Фiнансової 



звiтностi. Ефект вiд перекласифiкацiї певних статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 01.01.12р. для 

порiвняностi даних станом на 31 грудня 2011 року наведений в таблицi : (тис. грн.) Назва показника Первинно зазначено 

Перекласифiковано Пiсля перекласифiкацiї станом на 31 грудня 2011 року 1 2 3 4 Залишкова вартiсть основних засобiв 

42277,9 55927,4 +13649,5 Запаси Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 16947 14098,8 -2848,2 Вiдстрочений податковий 

актив 3662 +3662 Нерозподiлений прибуток 4406,2 4839,9 +433,7 В результатi проведених трансформацiйних процедур 

збiльшено нерозподiлений прибуток Компанiї за роки, що передували 31.12.2011р. 5. Перехiд на новi та переглянутi 

стандарти Протягом року та пiд час складання фiнансової звiтностi Компанiя використовувала всi новi та переглянутi 

стандарти i тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Зазначенi нижче новi 

стандарти та iнтерпретацiї набрали чинностi з 1 сiчня 2012 року: Поправка до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти, розкриття 

iнформацiї" (випущена у жовтнi 2010 року та чинна для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2011 року або пiсля цiєї 

дати). Поправка потребує додаткового розкриття iнформацiї щодо фiнансових активiв, якi були переданi, але визнання 

яких не було припинено. Поправка змiнює вимоги виключно до розкриття такої iнформацiї. Поправка до МСБО 12 

"Податок на прибуток" (випущена у груднi 2010 року та чинна для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2012 або пiсля 

цiєї дати). Поправка дає пояснення щодо визначення вiдстроченого податку стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка 

переоцiнюється за справедливою вартiстю. Поправкою вводиться припущення, що вiдстрочений податок по активам, якi 

не амортизуються має завжди визначатись на пiдставi припущення про вiдшкодування її вартостi при продажу. Якщо 

вище не описано iнше, новi стандарти та iнтерпретацiї не матимуть значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї 6. 

Примiтки до фiнансової звiтностi 6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання 

Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи 

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 1 2 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2012 року: 20720,3 2092,3 4419,5 654,2 320,4 352,4 1852,8 30411,9 1.1 Первiсна 

(переоцiнена) вартiсть 34016 7713,6 12719,7 4201,9 977,3 3046,7 3748,5 66423,7 1.2 Знос на 1 сiчня 2012 року 13295,7 

5621,3 8300,2 3547,7 656,9 2694,3 1895,7 36011,8 2 Надходження 480,9 1257 129,7 19,1 491,2 233,8 2611,7 3 Полiпшення 

основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 4 Передавання 4.1 Вибуття 2,7 92,6 15,8 111,1 5 

Амортизацiйнi вiдрахування 1145,1 708,3 1030,9 357,4 62,3 517,6 586,6 4408,2 6 Вiдображення величини втрат вiд 

зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах 8,6 22,7 3,5 1,3 0,8 36,9 7 Переоцiнка 7.1 Переоцiнка 

первiсної вартостi 7.2 Переоцiнка зносу 8 Iнше -52,1 5,9 48 -10,5 8,7 9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року: 48543,2 

1793,3 4558 447,5 277,9 307,5 1507,9 57435,3 9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 62984 7856,2 13189,4 4102,2 964,5 

3375,3 3920,1 96391,7 9.2 Знос на 31 грудня 2012 року 14440,8 6062,9 8631,4 3654,7 686,6 3067,8 2412,2 38956,4 

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи головним чином включають незавершенi 

iнвестицiї в будiвництво та/або реконструкцiю примiщень, якi не придатнi до експлуатацiї до дати закiнчення робiт. По 

закiнченню робiт, вказанi активи будуть перенесенi до складу примiщень або полiпшень орендованих примiщень ( iнших 

необоротних матерiальних активiв). Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання 

основних засобiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi, належать Компанiї на правi власностi, у 

заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз консервацiєю або реконструкцiєю або 

вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними 

основними засобами. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв складає : - основних засобiв та 

нематерiальних активiв - 2991,8 тис. грн.. (2011 рiк: 2656,7 тис. грн.). Примiщення були переоцiненi до ринкової вартостi за 

станом на 31 грудня 2011 року. Переоцiнка здiйснювалась на пiдставi даних звiтiв з незалежної оцiнки нерухомого майна, 

складених професiйними незалежними оцiнювачами. 6.2. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця. Iнвестицiйна нерухомiсть, 

оцiнена за методом собiвартостi за 2012 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього 1 

2 3 4 5 6 1 Залишок на 1 сiчня 2012р.: 1.1 Балансова вартiсть 1.2 Знос 2 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 3 

Амортизацiя 4 Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 5 Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до 

iнвестицiйної нерухомостi 6 Переведено з категорiї будiвель, займаних власником 6.1 Балансова вартiсть 6.2 Знос 7 

Вибуття 7.1 Балансова вартiсть 7.2 Знос 8 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2012р. 8.1 Балансова вартiсть 8.2 

Знос Компанiя застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї. Строк корисного використання встановлений аналогiчно 

примiщенням, що використовуються Компанiєю у власнiй операцiйнiй дiяльностi в 50 рокiв, ставка амортизацiї вiдповiдно 

2% в рiк. Справедлива вартiсть примiщень, що вiднесенi до iнвестицiйної нерухомостi, перебуває в дiапазонi бiля її 

залишкової вартостi, з огляду на це Компанiєю не визнавалось зменшення їх корисностi. Таблиця. Суми, що визнанi у 

Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Рядок Суми доходiв i витрат 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Дохiд 

вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 2 Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної 

нерухомостi, що генерує дохiд вiд оренди 3 Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди Таблиця. Iнформацiя 

про майбутнi мiнiмальнi суми орендних платежiв за невiдмовною операцiйною орендою у випадку, коли Компанiя є 

орендодавцем (тис. грн.) Рядок Перiод дiї операцiйної оренди 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 До 1 року 2 Вiд 1 до 5 рокiв 3 

Понад 5 рокiв 4 Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою Станом на звiтну дату вiдсутнi 

обмеження щодо можливостi реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi або отримання прибутку вiд нерухомостi, а також 

суттєвi зобов'язання щодо придбання, будiвництва або реконструкцiї iнвестицiйної нерухомостi. 6.3 Довгостроковi 

фiнансовi активи Вiдповiдно до термiнологiї МСФЗ 39 фiнансовi активи подiляються на: - фiнансовi активи, що 

переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - фiнансовi активи, що утримуються до погашення, 

- - дебiторську заборгованiсть та займи; - фiнансовi активи на продаж. Вiдповiдно до форм звiтностi, яка затверджена 

українським законодавством для надання iнформацiї за результатами дiяльностi в 2012р. вказанi активи вiдображаються 



в балансi як iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї або як довгострокова дебiторська заборгованiсть. 6.3.1 Фiнансовi 

активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або збиток. Таблиця. Фiнансовi активи що 

перецiнюються за справедливою вартiстю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Борговi цiннi 

папери: 1.1 Державнi облiгацiї 1.2 Облiгацiї мiсцевих позик 1.3. В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй 2 Акцiї 

пiдприємств та iншi корпоративнi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що оцiнюються 10 819,8 7 513,0 2.1 За 

бiржовими курсами 10819,9 7513,0 2.2 За альтернативними методами оцiнки 2.3. В тому числi в складi довгострокових 

iнвестицiй 10 819,8 7 513,0 3 Iнвестицiйнi сертифiкати IСI 3.1. За вартiстю чистих активiв 3.2. За бiржовими курсами 4 

Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв 3 306,8 -2487 5 Усього цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю 10819,8 7513,0 6.3.2 Iнвестицiї, що утримуються до погашення Таблиця. Iнвестицiї, що утримуються до 

погашення (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Облiгацiї суб'єктiв господарювання 500 2 

Векселi суб'єктiв господарювання 3 В тому числi облiковуються в складi довгострокових iнвестицiй 500 Компанiя протягом 

2012р. не здiйснювала продажiв з портфелю iнвестицiй, що утримуються до погашення. Таблиця. Рух iнвестицiї, що 

утримуються до погашення (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 4 5 1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 

- - 2 Надходження 500 - 3 Погашення - 4 Нарахованi процентнi доходи 5 Проценти отриманi - 6. Змiна вартостi у зв'язку iз 

перерахунком поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв - 7. Змiна вартостi у зв'язку iз знецiненням iнвестицiй - 7 

Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня 500 - 6.3.3 Фiнансовi активи в наявностi для продажу Таблиця. Фiнансовi 

активи в наявностi для продажу (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Акцiї пiдприємств з 

нефiксованим прибутком: 1.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 177,3 177,3 

1.2 Результат знецiнення акцiй 1.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 177,3 177,3 2 Iншi 

корпоративнi права, та iншi цiннi папери 226 226 2.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити 

неможливо) 226 226 2.2 Результат знецiнення iнших активiв 2.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових 

iнвестицiй 226 226 3 Усього балансова вартiсть фiнансових активiв для продажу 403,3 403,3 3.1. В тому числi 

облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 403,3 403,3 Управлiнський персонал Компанiї не може визначити дiйсну 

справедливу вартiсть цiнних паперiв в портфелi до продажу балансовою вартiстю 403,3тис.грн. Вказанi iнвестицiї не 

обертаються на активному ринку та за ними вiдсутнi публiчнi ринковi котирування. Управлiнський персонал Компанiї не 

має намiру щодо продажу вказаних цiнних паперiв, але згiдно iз термiнологiю, що застосовано МСФО 39, iнвестицiї, що не 

можуть бути класифiкованi в iншi портфелi мають облiковуватись саме в портфелi для продажу. Таблиця. Змiни в складi 

фiнансових активiв в наявностi для продажу (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 5 1 

Балансова вартiсть на 1 сiчня 403,3 403,3 2 Результат змiни вартостi фiнансових активiв 3 Нарахованi процентнi доходи 4 

Проценти отриманi 5 Придбання цiнних паперiв 6 Реалiзацiя цiнних паперiв на продаж 7 Фiнансовий результат 

(прибуток/збиток) вiд реалiзацiї фiнансових активiв для продажу 8 Балансова вартiсть за станом на кiнець дня 31 грудня 

403,3 403,3 6.3.4 Займи та довгострокова дебiторська заборгованiсть. Таблиця. Займи та довгострокова дебiторська 

заборгованiсть (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 5 1 Балансова вартiсть 

довгострокової дебiторської заборгованостi на 1 сiчня 288,8 153,2 2 Результат перерахунку поточної вартостi 

заборгованостi 3 Результат знецiнення довгострокової заборгованостi 4 Балансова вартiсть за станом на кiнець дня 31 

грудня 288,8 153,2 В складi займiв та дебiторської заборгованостi облiковуються займи спiвробiтникам, якi вiдображено в 

балансi за поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв. 6.4 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за 

методом участi в капiталi В складi iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi облiковуються корпоративнi 

права в наступнi асоцiйованi организацiї: ТОВ "УПСК-Консалтинг", резидент України, доля участi становить на 

01.01.2012р. - 24,99%, на 31.12.2012р. - 24,99%, ТОВ "Хмельницька ПСК", резидент України, доля участi становить на 

01.01.2012р -24,86%, на 31.12.2012р. - 24,86%, ЗАТ "УПСК - Життя" - резидент України, доля участi становить на 

01.01.2012р - 24,95%, на 31.12.2012р.- 24,95%. Рядок Найменування статтi Примiтки 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 5 1 

Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi органiзацiї станом на 1 сiчня 6181,9 6543,4 2 Дохiд вiд участi в 

капiталi 40,1 3 Витрати вiд участi в капiталi 19,7 361,5 4 Балансова вартiсть за станом на кiнець дня 31 грудня 6202,6 

6181,9 Розрахунок здiйснювався на пiдставi даних звiтностi асоцiйованої органiзацiї на 01.01.2012р. та на 30.09.2012р. 6.5 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 6.6 Запаси Станом на 31.12.2012р. Компанiєю було 

проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує 

чистої вартостi їх реалiзацiї. Рядок Найменування статтi Примiтки 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 5 1 Разом залишки запасiв на 

кiнець року, в тому числi: 1413,4 1564,1 1.2. Матерiали 1021,9 1173,4 1.3. Паливо 184,4 139,8 1.4. Запаснi частини 253,0 

229,3 1.5 Iншi запаси 20,1 21,6 2 Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi 3 Списано запасiв протягом поточного 

року 6222,7 9270,10 4 Вартiсть запасiв в заставi 6.7 Поточна дебiторська заборгованiсть Таблиця. Поточна дебiторська 

заборгованiсть. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть за 

товари роботи, послуги 2241,2 4434,3 2 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 22,4 17,8 3 За виданими 

авансами 1155,5 4 З нарахованих доходiв 1881,2 1499,9 5 З внутрiшнiх розрахункiв 6 Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть, в тому числi 27096,6 30023,6 7 Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року 7,1 4,2 8 Усього поточна 

дебiторська заборгованiсть 32404,0 35979,8 Таблиця. Аналiз змiни резерву сумнiвних боргiв за 2012 рiк. (тис. грн.) Рядок 

Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок за станом на 1 сiчня 4,2 154,1 1869,1 2027,4 2 

(Збiльшення)/ зменшення резерву сумнiвних боргiв протягом року 2,9 527,7 530,6 3 Списання безнадiйної заборгованостi 

за рахунок резерву 154,1 154,1 4 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 7,1 2396,8 2403,9 6.8 Поточнi фiнансовi 

iнвестицiї Вiдповiдно до термiнологiї МСФЗ 39 фiнансовi активи подiляються на: - фiнансовi активи, що переоцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - фiнансовi активи, що утримуються до погашення, - - дебiторську 



заборгованiсть та займи; - фiнансовi активи на продаж. Розкриття iнформацiї про вказанi поточнi активи наведено у 

вiдповiдних роздiлах таблиць 5.3.1.- 5.3.3. 6.9 Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

(тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 197,4 215,5 2 Кореспондентськi рахунки, у 

банках України 2.1 В української гривнi 257227,7 245396,6 2.2 В iноземнiй валютi 2974,0 499,4 Усього грошових коштiв та 

їх еквiвалентiв 260399,1 246111,5 Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають 

обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України. Аналiз якостi еквiвалентiв грошових коштiв 

станом на 31 грудня 2012 року. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Сума Усього 1 2 4 5 1 Готiвковi кошти в касi Компанiї 

197,4 197,4 1.1 Комерцiйнi банки iз рейтингом "iнвестицiйний" 233239,3 1.2 З рейтингом нижче iнвестицiйного 26962,4 

Усього еквiвалентiв грошових коштiв 260399,1 6.10 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд). (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок на 1 сiчня 2011 року 20000 

80000 2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 20000 3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2011 року 20000 

10000 4 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 5 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2012 року 20000 10000 В 

2012 роцi страховою компанiєю не здiйснювався випуски акцiй. Всi випущенi акцiї були в повному обсязi сплаченi 

акцiонерами. Номiнальна вартiсть акцiї становить - п'ять грн. Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права: - 

брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законодавством України та 

Статутом; - брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв; - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним 

законодавством України; - вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 

законодавством України; - iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України. Привiлеї та обмеження для 

певних груп акцiонерiв вiдсутнi. Страхова компанiя не випускала акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i 

контрактiв з продажу. 6.11 Додатковий капiтал (Резерви переоцiнки) Страхової компанiї Рядок Найменування статтi 2012 

рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв: 11851,7 - 1.1 змiни переоцiнки до 

справедливої вартостi - 14108,7 2 Податок на прибуток, пов'язаний iз: 2.1 змiною резерву переоцiнки основних засобiв та 

нематерiальних активiв - (2257,0) 4 Усього резервiв переоцiнки ( за вирахуванням податку на прибуток) 11851,7 11851,7 

До резерву переоцiнки включено результат переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 

01.01.2012р. Вiдповiдно до вимог МСБО 12 резерв переоцiнки зменшено на вiдстрочене податкове зобов'язання в сумi 

2257 тис.грн. 6.12 Резервний капiтал , резерви катастроф та стабiлiзацiйнi резерви Рядок Найменування статтi 2012 рiк 

2011 рiк 1 2 3 4 1 Резервний капiтал 6902,0 6902,0 2 Резерв катастроф 9594,1 7283,8 3 Резерв коливань збитковостi 

70086,5 62345,4 4 Усього резерви 86582,6 76531,2 Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 

резервний капiтал формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого 

статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого 

прибутку товариства за рiк. Крiм резервiв, що вiдображенi в Роздiлi резерви за зобов'язаннями компанiя формує i веде 

облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: 1) Резерв коливань збитковостi, який 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. 2) Резерв катастроф Величина резерву катастроф на будь-яку дату формується залежно вiд 

загальної величини зароблених у вiдповiдному звiтному перiодi страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) 

за договорами обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду за такою формулою: Рк = Рп + Зпл 

o К - Пк, де Рк - величина резерву катастроф на кiнець звiтного перiоду; Рп - величина резерву катастроф на початок 

звiтного перiоду; Зпл - заробленi страховi платежi у звiтному перiодi; К - вiдрахування у резерв катастроф в розмiрi не 

менше 80 вiдсоткiв загальної величини зароблених у звiтному перiодi страхових премiй; Пк - сума повернень з резерву 

катастроф. Оскiльки вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик не повинен визнавати як зобов'язання 

будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими 

контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi), виходячи з 

принципа обережностi вказанi резерви перенесенi нами до складу капiталу та облiковуються у складi Резервного капiталу; 

6.13 Резерви за зобов'язаннями Таблиця. Резерви за зобов'язаннями за 2012 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Страховi резерви 153975,1 158853,6 1.1 Резерв незароблених премiй 129435,1 135892,0 1.2. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 14669,5 14186,1 1.3. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 9870,5 

8775,5 2 Частка перестраховика в страхових резервах 27520,5 33962,7 3 Забезпечення за виплатами персоналу 505,2 

416,9 Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування 

залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в 

них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок формування, 

розмiщення та облiку страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженого 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання фiнансових послуг № 3104 вiд 17.12.2004 р. Компанiя формує i веде 

облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають 

частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим 

ризикам, якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється 

залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) та складає 80 вiдсоткiв 

загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у 

кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: - за страхуванням 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 1/365 - за всiма видами страхування, окрiм 



вищезазначеного - методом 1/4 б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; що включають зарезервованi несплаченi 

страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо 

виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування. Величина резерву заявлених, але не 

виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на 

початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на 

врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. в) Резерв збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi, який формується iз застосуванням математично-статистичного методу фiксованого вiдсотка; 

Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi здiйснюється за видом 

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за 

видами страхування. Тест на адекватнiсть зобов'язань МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - 

МСБО) мають певнi застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема вiдповiдно до пункту 14 

МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик: а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних 

майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець 

звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi); б) повинен проводити перевiрку адекватностi 

зобов'язань; г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових 

зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними 

страховими контрактами; ?) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування. Згiдно 

з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх 

страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими 

контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних 

вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових 

показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 

Вiдповiдно до вимог Комiсiї страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик 

зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про страхування". Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi 

адекватностi страхових зобов'язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов'язкового 

страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду. Вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) було проведено тестування на адекватнiсть страхових резервiв Компанiї. Для оцiнювання адекватностi 

резервiв збиткiв (що виявленi, але не заявленi та збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовувались методи 

математичної статистики, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi розвитку страхових 

виплат за останнi три роки. Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй були використанi методи 

математичного моделювання комбiнованої збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та 

математичної статистики. Вiдкладенi аквiзацiйнi витрати згiдно облiкової полiтики Компанiї не формуються, проте 

вiдповiдно до п. 3.3 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв їхнiй розмiр фактично враховується 

при розрахунку резервiв шляхом застосування коефiцiєнту 0,8. Такий пiдхiд не суперечить принципам МСФЗ. Результат 

тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй, виконаний актуарiєм (Карташовим Ю.М. Свiдоцтво на 

право займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх №03-007 вiд 06.12.12р.) засвiдчує, що сформованi резерви 

цiлком достатнi для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2012 р. Таблиця. Результати проведення тесту 

адекватностi резервiв незароблених премiй. 6.14 Фiнансовi зобов'язання Таблиця. Фiнансовi зобов'язання (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Короткостроковi кредити банкiв 2 Поточна заборгованiсть за 

довгостроковими зобов'язаннями 3 Векселi виданi 4 Усього фiнансових зобов'язань 4.1 У тому числi облiковуються по 

справедливiй вартостi 4.2. У тому числi облiковуються по амортизованої вартостi 5. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

зобов'язань та сумами, що пiдлягає сплатi кредиторам Для позик, отриманих на звiтну дату, розкриваються: - подробицi 

будь-яких невиконаних зобов'язань за перiод в частинi основної суми, вiдсоткiв, фонда погашення, умов погашення позик; 

- балансова вартiсть позик, зобов'язання по яким невиконанi на звiтну дату; - чи були данi зобов'язання погашенi чи умови 

угод позик були змiненi до затвердження фiнансової звiтностi; - iнформацiю, що указана вище, про будь-якi iншi 

порушення умов угод позики (якщо заборгованiсть не була погашена або умови договору не були змiненi до звiтної дати). 

6.15 Iншi зобов'язання Таблиця. Iншi зобов'язання. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3353,6 4022,9 2 Поточнi зобов'язання за розрахунками: 5295,7 

6569,5 2.1 З одержаних авансiв 1167,8 1208,3 2.2 З бюджетом 2722,0 3863,3 2.3. З позабюджетних платежiв 2.4. зi 

страхування 402,4 435,0 2.5. З оплати працi 1003,5 1062,9 2.6. З учасниками - - 3 Iншi зобов'язання 270,3 637,4 4 Усього 

iнших зобов'язань 8919,6 11229,8 Облiк iнших зобов'язань здiйснюється за собiвартiстю. 6.16 Потенцiйнi зобов'язання 

Страхової компанiї а) Розгляд справ у судi. Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, 

виступає у судових процесах у якостi позивача до третiх осiб по регрес ним вимогам. Розгляд даної категорiї справ може 

передбачати лише отримання Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та 

наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенцiйних 

зобов'язань за даною категорiєю справ немає. Тим не менш час вiд часу та в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу 

страхова компанiя може бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх 

професiйних консультацiй керiвництво Страхової компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку iз 

такими справами та вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi. б) Можливiсть 

виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. Українське податкове законодавство, яке було прийнято в кiнцi 2012 

року i навiть пiсля цього пiдлягало багатьом змiнам, є предметом рiзних iнтерпретацiй, в тому числi щодо операцiй i 



дiяльностi Страхової компанiї. Податковi органи в Українi можуть застосовувати бiльш жорсткi та складнi трактування 

податкового законодавства, якi незважаючи на їх несправедливу економiчну природу, об?рунтовуються податковими 

органами як необхiднiсть наповнення бюджету будь-якою цiною. В свою чергу це може призвести до додаткового 

оподаткування операцiй, якi ранiше оцiнювались керiвництвом Страхової компанiї як такi, що не пiдлягають 

оподаткуванню, i вiдповiдно донарахування як значних сум податкiв, так i штрафних санкцiй. 2 грудня 2010 року 

Верховною Радою України було прийнято новий Податковий кодекс України, яким впроваджено зниження ставок 

оподаткування податку на прибуток та введено новi пiдходи до визначення об'єктiв та складових об'єктiв оподаткування, а 

саме доходiв та витрат, запроваджено новi правила податкової амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв, 

новi пiдходи для визначення результатiв вiд операцiй з iноземною валюти, якi значно наблизились до пiдходiв щодо 

визнання вказаних операцiй у бухгалтерського облiку однак, новi податковi правила ще не були в достатнiй мiрi перевiренi 

на практицi та вiдсутня необхiдна судова практика щодо iнтерпретацiй нового податкового законодавства. Податковi 

перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох 

рокiв з дати узгодження податкового зобов'язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання 

уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв, В 2011 роцi 

Страхова компанiя пройшла комплексну податкову перевiрку своєї дiяльностi за перiод з 01.07.2009 по 31.03.2011 роки. 

Станом на 31 грудня 2012 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з виникненням податкових 

зобов'язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до 

бюджету та позабюджетних фондiв. в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. Станом на кiнець 2012 року у 

Страхової компанiї iснують контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв з 

постачальниками. Загальна сума зобов'язань перед постачальниками на 31 грудня 2012 року складає 783,0 тис. грн. 

(2011 рiк: 5,1 тис. грн.) Страховою компанiєю вже зарезервовано достатнi кошти для виконання вказаних зобов'язань. 

Банк впевнений, що майбутнi доходи та грошовi надходження будуть достатнiми для покриття вказаних та iнших подiбних 

зобов'язань. г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). Таблиця. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним 

договором про оперативний лiзинг (оренду). (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 До 1 року 22 

29,1 2 Вiд 1 до 5 рокiв 3 Понад 5 рокiв 4 Усього 22 29,1 У Страхової компанiї немає укладених угод щодо надання в 

суборенду майна, отриманого Страховою компанiєю в оперативну оренду станом на звiтну дату 31 грудня 2012 року. ?) 

дотримання особливих вимог. Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання 

певних умов. д) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та 

розпорядженням ними. На 31.12.12 р. дiяли договори застави майнових прав на суму 16150,0 тис. грн. 6.17 Доходи вiд 

реалiзацiї послуг з видiв страхування (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1. Дохiд вiд реалiзацiї  

послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (заробленi страховi платежi) всього: 395634,4 441927,5 1.1 В 

тому числi вiд перестрахувальникiв 3705,8 2862,8 2. Частки страхових платежiв(премiй, внескiв), належнi перестраховикам 

(90794,9) (139276,1) 3. Змiни в резервах незароблених премiй 6456,9 12968,7 4. Змiни частки перестраховикiв у резервах 

незароблених премiй 6568,5 3131,2 5. Всього доходу вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування 

життя (1-2+3-4) 304727,9 312488,9 6. Дохiд вiд реалiзацiї послуг зi страхування життя 7. Частки страхових платежiв 

належнi перестраховикам () () 8. Вiдрахування у резерви iз страхування життя 9 Суми, що повертаються з резервiв iз 

страхування життя () () 10. Всього доходу вiд реалiзацiї послуг зi страхування життя: 11. Загальна сума доходу: 304727,9 

312488,9 Витрати, що вiдносяться до собiвартостi страхових послуг: 4 Страховi виплати та страховi вiдшкодування 

(64921,4) (112210,4) 5 Виплати викупних сум () () 6 Витрати, пов'язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi 

витрати 2896,1) (2369,6) 7 Iншi витрати, що належать до собiвартостi реалiзованих страхових послуг 4365,3) (9572,6) 8 

Усього собiвартiсть страхових послуг: 72182,8) (124152,6) 9 Чистий дохiд/(витрати) 232545,1 188336,3 6.18 Iншi операцiйнi 

доходи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та 

iнших послуг (виконання робiт) 10,1 10,0 2 Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених 

премiй, та iнших резервiв (крiм резервiв iз страхування життя) 3 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi 

перестраховиками 175,6 96,4 4 Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками 5 Суми, що повертаються iз 

централiзованих страхових резервних фондiв 6 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi 

збитки 4748,1 4110,1 7 Iншi операцiйнi доходи 2332,9 850,0 8 Усього iнших операцiйних доходiв 7266,7 5066,5 Стаття iншi 

операцiйнi доходи включає: дохiд вiд орендної плати, курсова рiзниця вiд переоцiнки, списання кредиторської 

заборгованостi. 6.19 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 

2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 Адмiнiстративнi витрати: 74803,1 70133,5 1 Витрати на утримання персоналу (54735,5) (51898,5) 2 

Амортизацiя основних засобiв (3207,2) (3848,6) 3 Iншi адмiнiстративнi витрати (16860,4) (14386,4) 4 Витрати на збут 

124806 142452 5 Витрати на утримання персоналу (19150,1) (21180,1) 6 Амортизацiя основних засобiв (1201) (1105) 7 

Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська, брокерська, комiсiйна винагорода) 

(26699,7) (21084,1) 8 Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська, брокерська, 

комiсiйна винагорода) (6512) (5983) 9 Витрати на маркетинг та рекламу (1349,7) (1619,8) 10 Iншi витрати на збут послуг 

(43193,8) (91480) 11 Iншi операцiйнi витрати (18848,4) (24326,7) 12 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших 

операцiйних витрат (218457,5) (236912,2) До витрат на утримання персоналу включено витрати на: - виплату заробiтної 

плати управлiнському персоналу в сумi 32833,4 тис. грн. - формування резервiв пiд вiдпустки в сумi 505,2 тис. грн., - 

нарахування єдиного соцiального внеску в сумi11902,1 тис. грн. Розмiри нарахування та сплати єдиного соцiального 

внеску встановлюються чинним законодавством України. (Страхова компанiя створює або не створює будь-яких iнших 

додаткових пенсiйних планiв. Якщо створює навести данi). До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено: 

орендна плата за офiснi примiщення та комунальнi послуги, витрати на придбання паливно-мастильних та iнших 



матерiалiв, юридичнi, iнформацiйнi та iншi послуги. До статтi iншi витрати на збут послуг зокрема включено: розрахунки за 

посередницькi послуги в страхуваннi. До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати: витрати на 

формування резерву збиткiв, вiдрахування в фонд попереджувальних заходiв, членськi внески, формування резерву 

сумнiвних боргiв. 6.20 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати Рядок Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 

3 4 1 Дохiд вiд участi в капiталi 3360,1 2 Доходи вiд депозитiв 33574,9 29329,9 3 Iншi фiнансовi доходи 229,3 237,5 4 Iншi 

доходи 372,5 13505,8 5 Усього фiнансових та iнших доходiв 37536,8 43073,2 6 Втрати вiд участi в капiталi ( 33,2 ) () 7 

Проценти за користування кредитами () () 8 Iншi фiнансовi витрати () () 9 Iншi витрати 147,8 30208,7 10 Усього фiнансових 

витрат та iнших витрат (181) (30208,7) До статтi iншi фiнансовi доходи зокрема включено: отриманi проценти за 

облiгацiями. До статтi iншi доходи зокрема включено витрати : Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв. До статтi iншi 

витрати зокрема включено витрати: списання необоротних активiв вiд знецiнення, а також списання реалiзованих 

необоротних активiв. 6.21 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi 2012 рiк 2011 рiк 1 2 3 4 1 Прибуток (збиток) до оподаткування 58710,1 -30643,6 2 Поточний податок 

на прибуток (16492,7) (16668,5) 3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 604 4 збiльшення 

(зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 5 Усього витрати на податок на прибуток (17096,7) (16668,5) 6 

Прибуток (збиток) поточного року 41613,4 -47312,1 * Данi з податку на прибуток вiд переоцiнки необоротних активiв, що 

вiдображено у складi власного капiталу, розкрито в роздiлi Примiток "Резерви вiд переоцiнки" ** З урахуванням положень 

Податкового кодексу України в частинi визначення ставок з податку на прибуток, в тому числi визначених нормами 

роздiлу ХХ "Перехiднi положення", а також з урахуванням останнiх змiн в частинi оподаткування операцiй з цiнними 

паперами та деривативами, при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, суми податку на прибуток 

було визначено за наступними ставками: 1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою в розмiрi - 3% та 0%; 2. 

Прибуток страховика вiд iншої дiяльностi, пов'язаної iз страховою, за ставкою в розмiрi - 19%; 3. За операцiями з цiнними 

паперами та деривативами за ставкою в розмiрi - 10%. 6.22 Операцiйнi сегменти За кiлькiсною ознакою операцiйними 

сегментами є географiчнi сегменти, а також сегменти по видах страхових продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про 

доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї розкрито в Звiтi про страховi платежi та виплати по структурних 

пiдроздiлах, та в Роздiлi 3 "Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя", 

Роздiлi 4 "Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування звiтностi страховика", якi, в складi страхової звiтностi 

надаються в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг. 6.23 Управлiння 

ризиками Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних 

ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик лiквiдностi. Основними завданнями управлiння 

фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї 

операцiйних та юридичних ризикiв. Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами 

при виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується затвердженою полiтикою з 

розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, 

що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, розмiщуються переважно в банкiвських установах "iнвестицiйного" 

рiвня та в високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за допомогою розмiщення 

спецiалiзованої звiтностi. Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi. Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного 

юридичного департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх врегулювання. 6.24 

Операцiї з пов'язаними сторонами Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним 

контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний вплив на iншу сторону при 

прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага 

придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. Таблиця. Залишки за операцiями з пов'язаними особами за 

станом на кiнець 31 грудня 2012 року. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним 

контролем Провiдний управлiнський персонал 1 2 3 4 5 1 Необоротнi активи 2 Запаси 3 Дебiторська заборгованiсть 4 

Фiнансовi iнвестицiї 6202,6 5 Зобов`язання Таблиця. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2012 

рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський 

персонал 1 2 3 4 5 1 Доходи вiд продажу 2 Комiсiйнi доходи 3 Iншi операцiйнi доходи 4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати 1316,9 5 6.25 Подiї пiсля дати балансу Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi 

Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть Перелiк подiй пiсля дати 

Балансу, якi не коригують пiсля дати балансу i якi, як правило, приводять до розкриття iнформацiї: а) значне об'єднання 

бiзнесу пiсля дати балансу (МСФО 3 "Об'єднання бiзнесу" вимагає розкриття конкретної iнформацiї в кожному такому 

випадку) або вибуття значного дочiрнього пiдприємства. б) оголошення плану про припинення дiяльностi; в) iстотнi 

придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу згiдно з МСФО "Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу та припинена дiяльнiсть", iншi вибуття активiв г) оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її 

запровадження (МСБО 37). д) Значнi операцiї зi звичайними акцiями та операцiї з потенцiйними звичайними акцiями пiсля 

дати балансу (МСБО 33). Є) прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, наприклад, унаслiдок 

надання значних гарантiй. Д) початок великого судового процесу, що виник виключно наслiдок подiй, якi вiдбулися пiсля 

дати балансу. Голова правлiння Межуєва О.В. Головний бухгалтер Заiчко О.Ю. 

 



Інформація щодо аудиторського висновку 

Текст аудиторського висновку 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву Товариства АУДИТОРСЬКИЙ 

ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) наданий незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Рада Лтд" згiдно з 

договором № 18/13 вiд 18 березня 2013 року м. Київ 29 березня 2013 року АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Українська 

пожежно-страхова компанiя" станом на 31 грудня 2012 року м. Київ 29 березня 2013 року Аудиторами Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Рада Лтд" була проведена аудиторська перевiрка рiчної фiнансової 

звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (далi Товариство) станом на 31 

грудня 2012 року, що додається, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту 

про власний капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi та iншої пояснюючої iнформацiї, яка пояснює особливостi переходу 

з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом - "фiнансова звiтнiсть"). Фiнансову 

звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 2 концептуальної основи 

спецiального призначення, що ?рунтується на обмеженому застосуваннi положень МСФЗ, включаючи: - розкриття впливу 

переходу з П(С)БО на МСФЗ; - допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, 

вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету 

фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. Ця фiнансова звiтнiсть складена з метою формування 

iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 

р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї фiнансової 

звiтностi згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною в Примiтцi 2. Це визначає той факт, що 

основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту фiнансової звiтностi Приватного 

акцiонерного товариства ""Українська пожежно-страхова компанiя" на 31 грудня 2012 р. в iснуючих обставинах. 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає 

як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової 

звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 

залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми 

вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На 

нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" 

станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського 

персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, 

будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ 

станом на 31.12.2013 року. Параграф, що привертає увагу Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу 

на те, що оскiльки попередня звiтнiсть складена вiдповiдно до МСФЗ, що чиннi станом на 31 грудня 2012 р., як зазначено 

в Примiтцi 2, iснує можливiсть внесення в попередню фiнансову звiтнiсть коригувань, необхiдних для пiдготовки 

остаточного варiанту фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдно до МСФЗ, що будуть чиннi 

на вказану дату. Крiм того, ми звертаємо увагу на те, що згiдно МСФЗ достовiрне подання iнформацiї щодо фiнансового 

стану компанiї може забезпечити тiльки повний комплект фiнансової звiтностi в сукупностi з порiвняльною iнформацiєю. В 

зв'язку з тим, що обраною компанiє датою переходу на застосування МСФЗ є 1 сiчня 2012 року, звiтнiсть за 2012 рiк є 

попередньою фiнансовою звiтнiстю, та вiдповiдно першим перiодом, за який компанiєю буде подана повна порiвняльна 

iнформацiя в обсягах, що вимагаються МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Не вносячи застережень в наш висновок, 

ми звертаємо увагу на те, що вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк 

складається за формами, встановленими нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. ЗВIТ ПРО 

IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 

затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360. Аудиторська 

перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" за 

2012 рiк, у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, 

Примiток до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської 

фiрми "Рада Лтд", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб єктiв аудиторської 

дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва 

подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд 31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру 



аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 000033, видане за рiшенням ДКЦПФР № 313 вiд 13.02.07 р., строк чинностi 

якого подовжено до 31.03.2016 р. Аудиторську перевiрку проведено з 18 березня 2013 р. по 29 березня 2013р. згiдно 

договору за № 18/13 вiд 18 березня 2013 року мiж ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд" та ПрАТ "Українська пожежно-

страхова компанiя". Юридична адреса Аудиторської фiрми ТОВ "Рада Лтд": м. Київ, Залiзничне шосе, 47. Фактичне 

мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2\37, тел. 507-25-56. Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi", "Про страхування", "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 

затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 

листопада 2011 р. за N 1358/20096. Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана 

Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до28 квiтня 2018 року), свiдоцтво про внесення до 

реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №000169вiд 07.06.2004 р.(строк дiї 

до28 квiтня 2013 року). Дата видачi аудиторського висновку - 29 березня 2013року. 1. Основнi вiдомостi про емiтента. 

Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" (далi за текстом Товариство). 

Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" зареєстровано 22.06.1993 р. Виконавчим комiтетом 

Фастiвської мiської Ради Київської областi , про що видано свiдоцтво № 1 361 120 0000 000059. Згiдно довiдки Головного 

управлiння статистики у Київської областi за № 3472/2004 р. вiд 13.09.2004 р. Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ 

20602681. Дата проведення останнiх змiн у статутних документах 26.10. 2011р. Юридична адреса: 04080, Україна, м. Київ, 

вул. Фрунзе, 40. Основнi види дiяльностi страхування та перестрахування. Страхова дiяльнiсть здiйснюється у 

вiдповiдностi до отриманих лiцензiй: Номери отриманих лiцензiй та дати їх видачi Лiцензiя Номер Дата Медичне 

страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ 584501 15.06.2011 Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ 

584498 15.06.2011 Страхування залiзничного транспорту АВ 584499 15.06.2011 Страхування наземного транспорту (крiм 

залiзничного) АВ 584502 15.06.2011 Страхування повiтряного транспорту АВ 584503 15.06.2011 Страхування водного 

транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) АВ 584504 15.06.2011 Страхування вантажiв та 

багажу (вантажобагажу) АВ 584505 15.06.2011 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 584518 

15.06.2011 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ 584506 15.06.2011 Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ 584507 15.06.2011 

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ 584508 

15.06.2011 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ 

584509 15.06.2011 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї 

статтi) АВ 584510 15.06.2011 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 

АВ 584511 15.06.2011 Страхування iнвестицiй АВ 584512 15.06.2011 Страхування фiнансових ризикiв АВ 584513 

15.06.2011 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ 584514 15.06.2011 Страхування медичних 

витрат АВ 584519 15.06.2011 Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 584500 15.06.2011 Медичне страхування АВ 584521 

15.06.2011 Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при 

виконаннi ними службових обов'язкiв АВ 584520 15.06.2011 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АВ 584515 15.06.2011 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi АВ 584516 15.06.2011 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ 584517 15.06.2011 Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) АВ 584497 15.06.2011 Страхування 

цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту АВ 584522 15.06.2011 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та 

об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 

АВ 584523 15.06.2011 Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та 

навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних 

вiдходiв АВ 584524 15.06.2011 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ584525 15.06.2011 Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ 584526 15.06.2011 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АВ 584618 

15.06.2011 Станом на 31.12.2012 р. страхова компанiя має 97 вiдокремлених пiдроздiлiв: Фiлiї Мiсцезнаходження фiлiї ПIБ 

керiвника Телефон Бiляївське районне вiддiлення Одеської фiлiї, Одеська обл., м. Бiляївка, вул. Кiпенка,6 Суходольська 

К.I. (04852)2-41-28 Вiнницька дирекцiя, 21050м.Вiнниця, вул. 1 Травня, 39/1 Погноєвський В.К. (0432) 35-45-18 Вiнницька 

фiлiя, 21003м. Вiнниця, вул. Гоголя, 19А, к.44 Коваль В.Д. (0432) 55-47-81 Волинська обласна дирекцiя, 43021, м. 

Луцьк,вул. Шопена,13 Гуль В.I. (0332) 29-45-04 Волинська фiлiя, 43021 м.Луцьк, вул Шопена, 13/43 Шмига I.П. (03322) 4-

90-03 Волинське обласне управлiння, 43005, м. Луцьк, вул. Шопена,13 Зищук О.I. (0332) 28-56-88 Володимирецьке 

вiддiлення, Рiвненська обл.. смт.Володимерець, вул. Соборна,49 Тюзка В.Ф. (0362) 62-04-57 Волочиське вiддiлення, 

31200 Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Незалежностi,92 Войтович Н.П. (03845) 3-56-27 Генеральне регiональне 

управлiння, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Удодова Л.Б. (044) 238-66-92 Головне управлiння по м. Києву та Київськiй 



областi, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Довженко О.В. (044) 568-57-32 Днiпропетровська фiлiя, 49000, м. Днiпропетровськ, 

вул. Гоголя, 14а Мiлютiн В.С. (0562) 32-17-08 Днiпропетровське обласне управлiння, 46044, м. Днiпропетровськ, вул. 

Гоголя, 14а Молодець В.О. (056) 371-12-72 Донецька фiлiя, 03045 м. Донецьк, вул. Професорiв Богославських,5 

Кравченко В.А. (062) 338-04-94 Друге регiональне управлiння, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Данилишин В.В. (044) 463-64-

21 Житомирська обласна дирекцiя, 10012 м. Житомир, вул. Київська,96 Рання К. (0412) 44-50-56 Житомирська фiлiя, 

10012 м. Житомир, вул. Київська,96 Цимбалюк В.П. (0412) 41-23-41 Житомирське обласне управлiння, 10014 м. Житомир, 

вул. Театральна, 5 кв-13 Горобець З.М. (0412) 41-35-24 Жовтоводська фiлiя, 52000, м. Жовтi Води, вул. Петровського, 56 

Унжакова I.В. (05652) 3-29-07 Заводська фiлiя, 51925 м. Днiпродзержинськ, пров. Пелiна,9 Євсеєнко Л.I. (0695) 31-353 

Закарпатська обласна дирекцiя,88017 м. Мукачево, вул. Я.Мудрого,26 Русин Г.В. (0313) 12-24-31 Закарпатська фiлiя, 

88018, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодiя, 2 Iванов В.Г. (0312) 61-53-77 Закарпатське обласне управлiння, 78017 м. 

Ужгород, вул. Собранецька, 146 Орос М.М. (03122) 3-25-71 Запорiзька фiлiя, 69002 м. Запорiжжя, вул. Заводська 1а 

Шугаєв В.А. (0612) 18-48-30 Запорiзьке обласне управлiння, 69095 м. Запорiжжя, вул. Гоголя 149, корп-1, оф-2 Рижков 

О.В. (0612) 62-43-11 Захiдна фiлiя, 79000 м. Львiв. вул. Левицького,21, оф-1 Домiнко Т.Р. (0322) 40-34-01 Захiдно-

Донбаська фiлiя, 514000, м. Павлоград, вул. Полтавська,127 Клюс В.О. (05632) 64-423 Iвано-Франкiвське управлiння, 

76000 м. I.Франкiвськ, пл. Ринок,14 Новицька М.В. (0342) 77-86-16 Кам`янець-Подiльське вiддiлення, 32300 Хмельницька 

обл. м. Кам`янець-Подiльський, вул. Грушевського,46 Ковтун Г.I. (03849) 3-58-05 Київська дирекцiя, 04080 м. Київ, вул. 

Фрунзе, 40 Глушик О.В. (044) 463-64-21 Київське управлiння, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Шолом М.I. (044) 463-75-44 

Кiровоградська дирекцiя, 25006 Кiровоградська область м. Кiровоград, вул Велика перспективна, буд 84 каб. 10-13 Грицюк 

В.М. (0522) 35 00 52 Кiровоградська фiлiя, 25006 м. Кiровоград, вул. Володарського,68 Волкова В.В. (0522) 32-16-53 

Коростенське регiональне вiддiлення, 11500, Житомирська обл., м. Коростень, Базарна площа, 18а Недощак О.Б. (050) 

649-66-12 Коростишiвське регiональне вiддiлення, м. Коростишiв, вул. Шевченка,14 Гелевей В.В. (041) 30-35-541 

Криворiзька фiлiя, 50065 м. Кривий Рiг, вул. Косiора,32, к-5 Дубовик Л.М. (0564) 90-09-89 Криворiзький страховий центр, м. 

Кривий Рiг, вул. Жовтнева,6 Рейнюк В.I. 0 Кримська республiканська дирекцiя, 99000 м. Севастополь, пр-т Жовтневої 

Революцiї, 22, корп-6, кв-63 Шор Г.I. (0692) 54-08-74 Кримська фiлiя, 95000 м. Сiмферополь, вул. Некрасова, 21, к-3 

Андронов С.М. (0652) 24-61-28 Кримське республiканське управлiння, 95017 м. Сiмферополь, вул. Фрунзе/Ленiнградська, 

16а/4, к-1 Поточенко I.В. (0652) 54-84-13 Кримський страховий центр, 97400 м. Євпаторiя, вул. Iнтернацiональна, 109, к-17 

Євдокимова О.I. (067) 658-94-64 Кузнецовське вiддiлення, 34400, Рiвненська обл. м. Кузнецовськ, вул. Енергетикiв,19 

Смiтюх Г.П. (0362) 62-04-57 Луганська фiлiя, 91053 М. Луганськ, вул. Квартал Олексiйова.12 Косова О.В. (0642) 53-82-69 

Луганське обласне управлiння, 91031 м. Луганськ, вул. Радянська 35/3 Лубенська Л.Г. (0642) 58-54-04 Львiвське обласне 

управлiння, 79000 м. Львiв. вул. Левицького,21, оф-1 Павлiш I.О. (0322) 40-34-01 Марiупольська фiлiя, 87515 м. 

Марiуполь, вул. Варганова, 2 Панiотова Г.В. (0629) 40-40-51 Миколаївська фiлiя, 54003 м. Миколаїв, вул. Володарського,1 

Жуков Г.В. (0512) 49-06-73 Миколаївське обласне управлiння, 54018 м. Миколаїв, пр-т Ленiна, 171, оф-63-64 Нiколаєнко 

I.М. (0512) 57-57-65 Мiжобласна дирекцiя "Днiпро", 49069 м. Днiпропетровськ, вул. К.Лiбкнехта,49 Платонова Р.Я. (056) 

740-20-03 Мiжрегiональна дирекцiя, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Гриднєв I.В. (044) 537-66-14 Нiкопольська фiлiя, м. 

Нiкополь, вул. Героїв Чорнобиля 5/18 Павловська О.В. (0566) 231-743 Новомосковська фiлiя, 51200 м. Новомосковськ, 

вул. Радянська,18 Кольцова А.О. (05693) 14-352 Одеська фiлiя, 65000 м. Одеса, вул. Л. Толстого,6 Сидоров О.С. (048) 

728-04-68 Одеське обласне управлiння, 65005 м. Одеса, вул. Рiшельєвська, 11, кв-12 Нiколенко Л.Л. (048)715-03-55 

Павлоградська фiлiя, 51400, Днiпропетровська обл. м. Павлоград, вул. Ленiна, 93/3 Шабанова О.М. (0562) 6-29-50 Перше 

регiональне управлiння, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Карпунцова Л.П. (044) 253-42-16 Пiвденна фiлiя, 73000 м. Херсон, 

вул. Молодiжна, 10, кв-2 Магда А.В. (0552) 42-35-97 Пiвденне регiональне управлiння, 65000 м. Одеса, вул. 

Рiшельєвська,11, км-12 Гапонова Л.П. (048) 714-59-58 Пiвденно-Схiдне регiональне управлiння, 83086 м. Донецьк, вул. 

Ф.Зайцева,46а Сосновський О.С. (062) 305-32-33 Пiвденно-Українська дирекцiя,м.Одесса,вул.Коблевська ,2/4 - (0482) 37-

65-34 Пiвнiчне регiональне управлiння, 40000 м. Суми, вул. Петропавлiвська,76 Резнiк Н.М. (0542) 22-53-38 Пiвнiчно-

Донецька фiлiя, 84100, м. Слов`янськ, вул. Свободи,6 Цапенко О.Л. (0626) 66-40-77 Подольский регiональний страховий 

центр, 21050 м.Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова, 16 Поплавька Є.М. (0432) 53-0708 Полонське вiддiлення, 30500 

Хмельницьке обл. м. Полонне, вул. Л. Українки 15/44 Ковтонюк Н.С. (03843) 3-20-08 Полтавське обласне управлiння, 

36000 м. Полтава, вул. Ватутiна,3, оф-1 Повар О.В. (0532)22- 54-99 Пустомитiвське вiддiлення, 01400 Львiвська обл., м. 

Пустомити, вул. Грушевського,8 Чура Б.В. (0322) 40-34-01 Рахiвське районне вiддiлення. М. Рахiв, вул. Привокзальна,5 кв-

11 Гудз В.Д. (03132) 3-38-81 Рiвненська дирекцiя, 33028 м.Рiвне, Чорновола, 70 Василишин Р.Д. (03622) 63-70-10 

Рiвненська фiлiя, 33028 м. Рiвне, вул. Соборна,181 Журавель В.Г. (03552) 2-02-84 Рiвненське вiддiлення, 35306, 

Рiвненська обл., Рiвненський р-н, с. Колоденка, вул. Свободи,18 Мисковець М.В. (0362) 62-04-57 Рокитнiвське вiддiлення, 

Рiвненська обл., м. Рокитне, вул. Партизанська,4 Савич I.А. (0362) 62-04-57 Славутське вiддiлення, 30000 Хмельницька 

обл., м. Славута, вул. Ленiна,15 Дем`янюк Н.С. (03842) 7-03-01 Слобожанська фiлiя, 61052, м. Харкiв, вул. малиновського, 

3 Токар Т.I. (057) 752-03-45 Старосамбiрське мiжрайонне вiддiлення, 82000 м. Старий Самбiр, вул. Л. Галицького,98 

Павлiш I.М. (03238) 23-007 Страрокостянтинiвське районне вiддiлення, 31100 Хмельницька обл., м. Старокостянтинiв, пр. 

Подiльський,3 кв-7 Орищак В.Б. (03854) 2-22-60 Сумська фiлiя, 40004 м. Суми, вул. Металургiв,16 Сiдельник Н.Ю. (0542) 

77-40-57 Сумське обласне управлiння, 40004 м. Суми, вул. Металургiв,16 Лiходькiна О.П. (0542) 33-41-83 Схiдно-Кримська 

Дирекцiя, 98100м. Феодосiя, вул. Ялтинська,1, кб-3 Кравчук Л.А. (06562) 9-37-50 Тернопiльська обласна дирекцiя, м. 

Тернопiль, вул. Грушевського,23,оф-304 Цибулько Г.М. (0352) 43-41-47 Тернопiльська фiлiя, м. Тернопiль, вул. 

Шашкевича,3 Шишковський М.Ф. (0352) 23-55-11 Третє регiональне управлiння, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 

Радiшевський В.А. (044) 568-57-34 Тячiвське районне вiддiлення, м. Тячiв, вул. Комсомольська,4, кв-5 Дьолог I.В. (03134) 

2-22-26 Харкiвська фiлiя, 61052 м. Харкiв, вул. Полтавський шлях Донський В.М. (057) 343-72-22 Харкiвський страховий 

центр, 61166 м. Харкiв, вул. Новгородська,11а Пiскова А.В. (067) 571-50-45 Херсонське обласне управлiння, 73000 м. 



Херсон, вул. Пугачова,8, кв-1 Литвиненко А.I. (0552) 26-19-92 Хмельницька обласна дирекцiя, м. Хмельницький, вул. 

Прибузька,2 Максимчук О.В. (0382) 68-75-41 Хмельницьке обласне управлiння, 29000 м. Хмельницький, вул. прибузька,2 

Дрозд В.М. (0382) 65-75-03 Центральна дирекцiя, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Вовчинський О.О. (044) 238-27-10 

Центральна фiлiя, 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Одiнцов О.В. (044) 238-65-33 Центральне регiональне управлiння, 04080 

м. Київ, вул. Фрунзе, 40 Шкарупа В.А. (044) 568-57-04 Цюрюпiнське вiддiлення, 705100 Херсонська обл. м. Цюрупiнськ, 

вул. Енгельса,43 Таран Л.I. (05542) 2-20-84 Черкаська фiлiя, 18002 м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, кв-1 Проценко Т.Л. 

(0472) 32-90-91 Черкаське обласне управлiння. 18002 м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205 Макодзеба Л.В. (047) 245-42-56 

Чернiвецька обласна дирекцiя, 58000 м. Чернiвцi, вул. Руська,4-б Моток М.М. (372) 52-38-08 Чернiвецька фiлiя, 58000 м. 

Чернiвцi, вул. М. Лисенка,14 Бiленький С.М. (0372) 58-54-72 Чернiвецьке обласне управлiння, 58000 м. Чернiвцi, вул. 

М.Лисенко,14 Бiленька А.Г. (0372) 58-54-72 Чернiгiвське обласне управлiння, 14000 м. Чернiгiв, вул. Пушкiна,34, ком-1 

Ющенко В.I. (0462) 17-52-32 Чорткiвське вiддiлення, 48500 Тернопiльська обл., м. Чорткiв, вул. Гончара,6а Салiй Р.М. 

(03552) 2-02-84 Шепетiвське мiжрайонне вiддiлення, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, Старокостянтинiвське шосе.6 

Полiщук Н.С. (038) 404-03-21 2. Статутний капiтал Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного 

товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" зi змiнами, що затвердженi позачерговими загальними зборами 

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (Протокол № 3 вiд 17 жовтня 

2011 року) та реєстрацiю яких проведено 26.10.2011 р. Державним реєстратором Подiльської районної у м. Києвi вiд 

26.10.2011 р., номер запису 10711050199028297, Статутний капiтал (фонд) Товариства складає 100 000 000,00 (сто 

мiльйонiв) гривень i подiляється на 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 

(пять) гривень кожна. Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 01 сiчня 2013 року, 

наданого ПраТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" загальна кiлькiсть акцiонерiв складає 15 осiб. З помiж них 

юридичних осiб - 4 та фiзичних осiб - 11. Станом на 31.12.2012 р. серед акцiонерiв 10 i бiльше вiдсотками акцiй володiють: 

- Михайлов Олександр Михайлович - 12 348 218 (дванадцять мiльйонiв триста сорок вiсiм двiстi вiсiмнадцять) простих 

iменних акцiй загальною вартiстю 61 741 090 (шiстдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча дев'яносто) гривень, що 

складає 61,74 % Статутного капiталу (фонду); - Ритвiн Дмитро Михайлович - 2 000 000 (два мiльйони) простих iменних 

акцiй загальною вартiстю 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, що складає 10,0 % Статутного капiталу (фонду); -

Multisafe Invest Limited - 4 986 000 (чотири мiльйони дев'ятсот вiсiмдесят шiсть тисяч) простих iменних акцiй загальною 

вартiстю 24 930 000 (двадцять чотири мiльйони дев'ятсот тридцять тисяч) гривень, що складає 24,93 % Статутного 

капiталу (фонду). Акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, немає . Статутний капiтал облiковується 

на рахунку 40 "Статутний капiтал". Розмiр статутного капiталу в бухгалтерському облiку станом на 31.12.2012 р. 

вiдображено вiрно. Вiдповiднiсть формування статутного фонду АТ "УПСК" законодавству України станом на 01.01.2002р. 

пiдтверджено аудиторським висновком вiд 21.03.2002 р., який надано Приватною аудиторською фiрмою "Аудекс". Сплату 

внескiв грошовими коштами до статутного фонду АТ "УПСК" за перiод з 01.01.2002 р. по 31.12.2008 р. пiдтверджено 

платiжними дорученнями та банкiвськими виписками. В 2009 роцi Товариством було прийнято рiшення про збiльшення 

розмiру статутного капiталу за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв виключно шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй 

(Протокол № 1 загальних зборiв акцiонерiв АТ "УПСК" вiд 15.04.2009 р.). В 2009 роцi ДКЦПФР зареєструвало випуск акцiй 

та видало Товариству Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 211/1/09, дата реєстрацiї 21 липня 2009 року. 

13.08.2010р. внесено змiни до Статуту, згiдно яких акцiї переведено в бездокументарну форму. В 2011 роцi Товариством 

було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв виключно шляхом 

збiльшення номiнальної вартостi акцiй (Протокол № 1 чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "УПСК" вiд 22.03.2011 р.). 

В 2011 роцi ДКЦПФР зареєструвало випуск акцiй та видало Товариству Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 

309/1/11, дата реєстрацiї 07 червня 2011року. Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал ПрАТ "УПСК", сформований в 

розмiрi 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень повнiстю за рахунок грошових коштiв. Статутний капiтал (фонд) сформовано 

повнiстю. З 16 листопада 2010р. для ведення облiку бездокументарого випуску акцiй були пiдписанi угоди з ПрАТ 

"Всеукраїнський депозiтарiй" та зберiгачем ТОВ "ГРАД-ЦП". Статутний капiтал (фонд) сформований у вiдповiдностi до 

вимог Законiв України "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства", "Про страхування". Величина 

статутного капiталу (фонду), вiдображена в Балансi Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу (фонду), 

зазначеному у його Статутi. 3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. 3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам 

законодавства Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096 та з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного 

кодексу України, було розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням 

"Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", якi були схваленi Рiшенням 

ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 234 836,2 

тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу страхової компанiї та вiдповiдає вимогам 

законодавства. 3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час 

виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж 

фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 

720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих невiдповiдностей. 3.3. 

Виконання значних правочинiв Статутом Товариства встановлено, що значним правочином є договiр (угода), ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Затвердження вказаних договорiв (угод) та прийняття вiдповiдних 



рiшень належить до виключної компетенцiї наглядової ради. Вiдповiдно до Статуту рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв. В 

зв'язку з цим рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 17.10.2011 р.) попередньо схвалено 

всi договори страхування, що є значними правочинами, сукупна вартiсть яких не перевищує 225 млрд. грн., якi будуть 

укладатись протягом року з дати прийняття цього рiшення. Значних правочинiв протягом 2012р. не укладалось. 3.4. 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Нами 

проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння Товариства. Протягом звiтного року функцiонували 

наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Виконавчий орган - 

Правлiння; - Ревiзiйна комiсiя. В 2012 роцi в Товариствi створено вiддiл внутрiшнього аудиту. В своїй роботi вiддiл 

внутрiшнього аудиту керується Положенням про внутрiшнiй аудит. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю вiдповiдно до повноважень, визначених в Статутi. За результатами 

виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок, що, система корпоративного 

управлiння, вiдповiдає Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства". Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про 

стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного 

управлiння та результати їх функцiонування. 3.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. м. Київ, 29 березня 2013 року Директор з 

питань аудиту ТОВ АФ "Рада Лтд" Маслова С.М. сертифiкат серiї А №5378 вiд 28.04.1994р. продовжено дiю до 

28.04.2018р. 


