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

Супрун Євген Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Довiра та Гарантiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34240804
4. Місцезнаходження
01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд.105
5. Міжміський код, телефон та факс
0443530992, 0442890242
6. Електронна поштова адреса
inmail@rsinsurance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що
Товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що посадовi особи Товариства його акцiями не володiють.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним
випуском боргових цiнних паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) 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 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 не надається, тому що Товариство не викупало власних
акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що страховi компанiї не
вказують розрахунок вартостi чистих активiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не нанадається, 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 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, не
надається, тому що Товариств складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Довiра та Гарантiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
22.03.2006
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
11640000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк Руский Стандарт"
2) МФО банку
380418
3) Поточний рахунок
2650002300001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Банк Руский Стандарт"
5) МФО банку
380418
6) Поточний рахунок
2650002300001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
страхування кредитiв (у тому
числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення
кредиту)
Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ № 584645 30.06.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
подовження такої Лiцензiї.

страхування майна [крiм
залiзничного, наземного,
повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]

АВ № 584646 30.06.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
подовження такої Лiцензiї.
страхування фiнансових ризикiв АВ № 584650 30.06.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування медичних витрат АВ № 584647 30.06.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування вiд нещасних
АВ № 584649 30.06.2011
Державна комiсiя з
випадкiв
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування цивiльної
АВ № 584642 30.06.2011
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi власникiв
регулювання ринкiв
наземного транспорту
фiнансових послуг України
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування здоров'я на випадок АВ № 584644 30.06.2011
Державна комiсiя з
хвороби
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування наземного
АВ № 584648 30.06.2011
Державна комiсiя з
транспорту (крiм залiзничного)
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
страхування вiд вогневих
АВ № 584643 30.06.2011
Державна комiсiя з
ризикiв та ризикiв стихiйних
регулювання ринкiв
явищ
фiнансових послуг України
Лiцензiя видана 30.06.2011р. та є бестроковою, що не потребує
Опис
подовження такої Лiцензiї.
Страхування вiдповiдальностi АЕ № 198579 21.02.2013
Нацiональна комiсiя, що
перед третiми особами (крiм
здiйснює державне
цивiльної вiдповiдальностi
регулювання у сферi ринкiв
власникiв наземного
фiнансових послуг
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту
Опис

(включаючи вiдвiдповiдальнiсть
перезвiник
Опис

Лiцензiя видана 21.02.2013 р. та є бестроковою, що не потребує
подовження такої Лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пегасiна Iрина Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 072180 22.09.2011 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТДВ "Страхова компанiя "ВiДi Страхування", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.04.2011, обрано на невизначений строк до вiдклику повноважень
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Ведення фiнансового, бухгалтерського та податкового
облiку.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад
за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер ТДВ "Страхова компанiя "ВiДi Страхування". Посад
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Євген Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕО 350199 03.06.1997 виданий Центральним РВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Страхова компанiя "Оранта - Життя", начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими
установами
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2010, обрано на невизначений строк до вiдклику повноважень
9) Опис

Повноваження та обов'язки: всi питання дiяльностi Товариства, крiм вiднесенних до
компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. Посадова особа
протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв - начальник вiддiлу по роботi з фiнансовими установами, генеральний директор.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парамонов Олександр Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя, обiймає посаду територiальний
директор з взаємодiї з дочiрнiми банками.
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.09.2013, обрано на невизначений строк, але не бiльше нiж по 30.08.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд
30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Парамонова Олександра Валерiйовича
строком на три роки. Наглядова рада ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА
ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №84 вiд 20 вересня 2013 року) обрала з 20 вересня 2013
року на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА
ГАРАНТIЯ" члена Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ"
Парамонова Олександра Валерiйовича (згiдно статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової
ради зi свого складу). Обраний на посаду Голови Наглядової ради на невизначений строк (згiдно
статуту ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Наглядова рада вправi у
будь-який час переобрати Голову Наглядової ради) Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
керiвної роботи - 7рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 03.12.2007 р. 21.09.2011 р. - Перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння, Радник Голови
Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт"; 01.12.2008 - 21.09.2011 - радник Голови Правлiння
ЗАТ "Банк Русский Стандарт" за сумiсництвом, 22.09.2011 - по сьогоднiшнiй день Територiальний директор по взаємодiї з дочiрнiми Банками ЗАТ "Банк Русский Стандарт".
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Територiальний
директор з взаємодiї з дочiрнiми банками, ЗАТ "Банк Руський Стандарт", Росiйська Федерацiя,
м. Москва, вул. Ткацька, б. 36.
1) Посада

Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнєр Антон Євгенiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", Генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.08.2013, обрано на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд
30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Кушнєра Антона Євгенiйовича.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: Вересень 2009 р. по сьогоднiшнiй день - ЗАТ "Русский Стандарт Страхование",
Генеральний директор. Листопад 2006 р. - квiтень 2009 р. - ЗАТ "ЕЙС Життя Страхування",
Генеральний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах посада Генеральний директор, найменування та мiсцезнаходження пiдприємства ЗАТ "Русский
Стандарт Страхование" Росiя, 107023, м. Москва, вул. Мала Семенiвська, д. 9, будiвля 1.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кисельов Андрiй Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 12.11.2013 р.- по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт".
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.08.2013, обрано на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" своїм рiшенням (протокол №19 вiд
30 серпня 2013 року) обрали з 31 серпня 2013 року на посаду члена наглядової ради ПрАТ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ" Кисельова Андрiя Васильовича.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв 15.06.2006р.-01.12.2011р. - Начальник
департаменту активно-пасивних операцiй, заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта
Банк"; 02.12.2011р -. Прийнятий на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "Банк
Руский Стандарт", з 13.08.2013р. по 12.11.2013 р.- В.о. Голови Правлiння ПАТ "Банк Руский
Стандарт", з 12.11.2013 р.- по сьогоднiшнiй день - Голова Правлiння ПАТ "Банк Руский
Стандарт"..
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Голова Правлiння ПАТ
"Банк Руский Стандарт", 04107,м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галушко Наталiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвник вiддiлу фiнансового планування та контролю ЗАТ " Русский Стандарт
Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013, обрано на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано Головою
Ревiзiйної комiсiї Галушко Наталiю Олександрiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв 2002-2012 - ВАТ
"СК" Прогрес-Гарант "Начальник Управлiння фiнансового аналiзу, планування та контролiнгу.
Обiймає посаду Керiвника вiддiлу фiнансового планування та контролю, назва пiдприємства i
мiсцезнаходження ЗАТ " Русский Стандарт Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул.
Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приходько Iгор Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта

Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Банк Руский Стандарт" обiймає посаду Начальник фiнансового управлiння-член
правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013, обрано на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано на посаду
Члена Ревiзiйної комiсiї - Приходько Iгоря Валерiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
керiвної роботи - 6 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 22.04.2008 р. - 22.09.2010 р. Директор
департаменту аналiзу та управлiння ризиками ПАТ "Астра Банк" , 23.09.2010-03.12.2010
Начальник Управлiння ризик-менеджменту ПАТ "Енергобанк". 06.12.2010-30.06.2011 Директор
департаменту органiзацiї роботи з приватними особами, середнiм i малим бiзнесом ПАТ "Астра
Банк". З 07.2011 р. по 02.2012 р. обiймав посаду Начальника Фiнансового управлiння - Члена
правлiння ПАТ "Банк Руский Стандарт". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших
пiдприємствах - Начальник фiнансового управлiння - член правлiння ПАТ "Банк Руский
Стандарт", м.Київ, Половецька 3/42.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клочкова Єкатерина Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", Росiйська Федерацiя, керiвник юридичного
вiддiлу.
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.04.2013, обрано на невизначений строк, але не бiльше нiж на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi статутом Товариства. Згiдно рiшення Рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року (протокол Рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2013 року) на пiдставi п. 15.2.18 Статуту, обрано на посаду
Члена Ревiзiйної комiсiї - Клочкову Єкатерину Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
керiвної роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - з липня 2010 р. по
сьогоднiшнiй день - ЗАТ "Русский Стандарт Страхование", керiвник юридичного вiддiлу. З

серпня 2004 р. по липень 2010 р. - ТОВ "СК "ЕВРОИНС". Посади, якi обiймає посадова особа
на будь-яких iнших пiдприємствах - керiвник юридичного вiддiлу ЗАТ " Русский Стандарт
Страхование ", Росiйська Федерацiя, м.Москва, вул. Мала Семенiвська, б.9, будiвля 1.
1) Посада
Внутрiшнiй аудитор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiхота Юлiя Олегiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж керівної роботи (років)
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Бухгалтера ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ".
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.02.2013, обрано на невизначений строк до вiдкликання повноважень
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
- Проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи
внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику,
притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювання його.
- Забезпечення органiзацiї постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства
встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на
них обов'язками.
- Розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у тому числi
нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють
дiяльнiсть Товариства.
- Iнформування виконавчого органу Товариства про недопущення дiй, результатом яких може
стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв
Нацкомфiнпослуг.
- Розробка рекомендацiй щодо усунення виявлених порушень, покращення системи
внутрiшнього контролю та здiйснення контролю за їх виконанням.
- Забезпечення схоронностi та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства
документiв на всiх носiях.
- Забезпечення повноти документування кожного факту перевiрки, оформлення письмових
висновкiв, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї,
наданi керiвництву Товариства.
Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
керiвної роботи - 1 р. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - бухгалтер. Обiймає
посаду бухгалтера ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ", посади на iнших
пiдприємствах не обiймає.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Закрите акцiонерне товариство
"Компанiя "Руський Стандарт"

Код за
ЄДРПОУ
10277390
80

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження
12361, Росiйська
Федерацiя, м. Москва,
Краснопресненська
набережна, 12, офiс
1507
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість
акцій
(шт.)
11 638

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,98

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

11 638

99,98

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

11 638

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

11 638

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
21.01.2013
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2) Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3)Обрання складу Наглядової ради Товариства.
4) Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
5) Затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
6) Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
7) Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.
8)Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з
членами Наглядової ради Товариства.
9) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10) Обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11) Затвердження угод по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ
"Банк Руский Стандарт", що здiйсненнi у 2012 роцi, на загальну суму 7 900 000
(сiм мiльйонiв дев'ятсот тисяч) грн.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Пегасiна Iрина Олександрiвна.
Член Лiчильної комiсiї - Абрамчук Марiя Володимирiвна.
Член Лiчильної комiсiї - Червонецька Iванна Василiвна.
2. Вирiшили:
Обрати:
Головою Зборiв - Парамонова Олександра Валерiйовича
Секретарем Зборiв - Балуєва Iгоря Леонiдовича
3. Вирiшили:
Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства:
- З посади Голови Наглядової ради - Парамонова Олександра Валерiйовича.
- З посади Члена Наглядової ради - Дорошенко Iгоря Вiкторовича.
- З посади Члена Наглядової ради - Каплана Станiслава Фелiксовича.
Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб:
- На посаду Члена Наглядової ради Товариства - Парамонова Олександра
Валерiйовича.
- На посаду Члена Наглядової ради Товариства - Дорошенко Iгоря Вiкторовича.
- На посаду Члена Наглядової ради Товариства - Кушнера Антона Євгенiйовича.
Голову Наглядової ради Товариства обрати на наступному засiданнi Наглядової
ради товариства.
4. Вирiшили:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Вирiшили:
Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
6. Вирiшили:
Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
7. Вирiшили:

Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.
8. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з
членами Наглядової ради Товариства.
9. Вирiшили:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладатися з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Вирiшили:
Уповноважити Генерального директора Товариства Супруна Євгена
Валерiойвича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Вирiшили:
Ззатвердити наступнi угоди по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ
"Банк Руский Стандарт", що здiйсненнi у 2012 роцi, на загальну суму 7 900 000,00
(сiм мiльйонiв дев'ятсот тисяч) гривень:
1) Угода по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ "Банк Руский
Стандарт", у сумi4 900 000,00 (чотири мiльйони дев'ятсот тисяч) гривень на
пiдставi Договору безповоротної фiнансової допомоги вiд 25 сiчня 2012 року;
2) Угода по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ "Банк Руский
Стандарт", у сумi 1 100 000,00 (один мiльйон сто тисяч) гривень на пiдставi
Договору безповоротної фiнансової допомоги вiд 29 лютого 2012 року;
3) Угода по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ "Банк Руский
Стандарт", у сумi1 000 000,00 (один мiльйон) гривень на пiдставi Договору
безповоротної фiнансової допомоги вiд 28 березня 2012 року;
4) Угода по наданню безповоротної фiнансової допомоги ПАТ "Банк Руский
Стандарт", у сумi900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень на пiдставi Договору
безповоротної фiнансової допомоги вiд 27 квiтня 2012 року;
Затвердити часткове використання нерозподiленого прибутку ПрАТ "Страхова
Компанiя "Довiра та Гарантiя" за 2009 та 2011 роки у сумi 4 635 000,00 (чотири
мiльйони шiстсот тридцять п'ять тисяч) гривень для надання безповоротної
фiнансової допомоги для ПАТ "Банк Руский Стандарт" на пiдставi вказаних вище
договорiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
25.04.2013
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Обрання складу Лiчильної комiсiї.
2) Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3) Обрання складу Наглядової ради Товариства.
4) Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
5) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства до звiту та
балансу Товариства за 2012 рiк.
6) Затвердження звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк.
7) Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
8) Порядок розподiлу прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2012 рiк.
9) Обрання складу Ревiзiйної Комiсiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Пегасiна Iрина Олександрiвна.
Член Лiчильної комiсiї - Пiхота Юлiя Олегiвна.

Член Лiчильної комiсiї - Червонецька Iванна Василiвна.
2. Вирiшили:
Обрати:
Головою Зборiв - Парамонова Олександра Валерiйовича
Секретарем Зборiв - Балуєва Iгоря Леонiдовича
3. Вирiшили:
Вiдкласти розгляд цього питання до наступних загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
4. Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (додаток 1 до Протоколу).
5. Вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк (додаток 2
до Протоколу).
6. Вирiшили:
Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк (додаток 3 до
Протоколу).
7. Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. (додаток 4 до Протоколу).
8. Вирiшили:
Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк у сумi
11 090 793 (Одинадцять мiльйонiв дев'яносто тисяч сiмсот дев'яносто три) гривнi
36 копiйок:
- Направити на формування резервного фонду Товариства, згiдно п. 9.1 Статуту
Товариства, 555 000 (П'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч) гривень 00 копiйок.
Сформувати резервний фонд у строк не пiзнiше нiж 31 грудня 2013 року;
- Залишити нерозподiленим прибуток у розмiрi 10 535 793 (Десять мiльйонiв
п'ятсот тридцять п'ять тисяча сiмсот дев'яносто три) гривнi 36 копiйок.
9. Вирiшили:
Достроково припинити з 25.04.2013 року повноваження всiх членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства:
1. З посади Голови Ревiзiйної комiсiї - Бодрова Михайла Михайловича;
2. З посади Члена Ревiзiйної комiсiї - Приходько Iгоря Валерiйовича;
3. З посади Члена Ревiзiйної комiсiї - Клочкову Катерину Миколаївну;
Та визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства в кiлькостi трьох осiб
та обрати з 26.04.2013 року до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. На посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - Галушко Наталiю Олександрiвну;
2. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Приходько Iгоря Валерiйовича;
3. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї - Клочкову Катерину Миколаївну.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
30.08.2013
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
4. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства.
5. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства, обрання членiв
Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради
Товариства.
6. Створення вiддiлення Товариства, затвердження положення про вiддiлення
Товариства.
7. Внесення змiн та затвердження у новiй редакцiї положень про Загальнi збори
акцiонерiв, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю
Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Вирiшили:
Встановити наступний порядок проведення Зборiв:
Доповiдi - до 15 хвилин;
Виступи - до 10 хвилин;
Вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин.
Особи, що бажають виступити або поставити запитання по порядку денному
Зборiв, пiднiмають руку або подають вiдповiдну записку Секретарю Зборiв через
членiв лiчильної комiсiї. В записцi необхiдно зазначити прiзвище автора записки учасника Зборiв.
Збори не мають права приймати рiшення з питань, не включених до порядку
денного Зборiв.
Голосування з питань порядку денного Зборiв проводити пiдняттям рук, за
принципом: 1 iменна акцiя - 1 голос. Перед голосуванням Голова або Секретар
Зборiв формулює питання, яке ставиться на голосування, i називає його номер.
Кiлькiсть голосiв пiдраховується з використанням комп'ютерної технiки, i
результати пiдрахунку голосiв оформлюються протоколом лiчильної комiсiї про
пiдсумки голосування на Зборах. Результати голосування доповiдає голова
лiчильної комiсiї.
2. Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Пегасiна Iрина Олександрiвна.
Член Лiчильної комiсiї - Дрозд Олександр Миколайович.
Член Лiчильної комiсiї - Червонецька Iванна Василiвна.
3. Вирiшили:
Обрати:
Головою Зборiв - Фалєєву Анну Сергiївну.
Секретарем Зборiв - Балуєва Iгоря Леонiдовича.
4. Вирiшили:
Достроково припинити з 30.08.2013 р. повноваження Наглядової ради Товариства
у складi:
1. Голова Наглядової ради - Парамонов О.В.
2. Член Наглядової ради - Кушнєр А.Є.
3. Член Наглядової ради -Дорошенко I.В.
5. Вирiшили:
Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi трьох осiб та
обрати з 31.08.2013 року до складу Наглядової ради Товариства:
1. Парамонов О.В.
2. Кушнєр А.Є.
3. Кисельов А.В.
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (додаток №1 до Протоколу) з
членами Наглядової ради Товариства, зокрема: Строк дiї повноважень членiв
Наглядової ради Товариства складає 3 (три) роки (по 30.08.2016 року включно).
Члени Наглядової ради Товариства виконують покладенi на них Статутом

Товариства, та вiдповiдними цивiльно-правовими договорами функцiї на
безоплатнiй основi (з компенсацiєю документально пiдтверджених витрат,
пов'язаних з дiяльнiстю в якостi членiв Наглядової ради Товариства, у порядку,
передбаченому вiдповiдними цивiльно-правовими договорами).
Члени Наглядової ради Товариства надiляються правами, обов'язками та несуть
вiдповiдальнiсть, передбаченi Статутом Товариства.
Призначити Генерального директора Товариства Супруна Є.В. особою,
уповноваженою пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради
Товариства.
6. Вирiшили:
Створити у рамках органiзацiйної структури Товариства Київське вiддiлення
Товариства та затвердити положення про Київське вiддiлення Товариства
(додаток №2 до Протоколу).
7. Вирiшили:
Внести змiни та затвердити у новiй редакцiї положення про Загальнi збори
акцiонерiв, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю
Товариства (додатки №3-6 до Протоколу).

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
11.04.2006

Опис
17.04.2008

Опис
29.06.2010

Опис
02.11.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
169/1/06

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA4000010649 Акція проста Документар
1 000
7 500
7 500 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 11.04.2006р. №169/1/06, видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть.
139/1/08
Державна комiсiя з
UA4000010649 Акція проста Документар
1 000
9 000
9 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.04.2008 р. №139/1/08, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
вважати такими, що втратили чиннiсть.
466/1/10
Державна комiсiя з
UA4000126346 Акція проста Бездокумент
1 000
9 000
9 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.04.2008 р. №139/1/08, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
вважати такими, що втратили чиннiсть.
998/1/10
Державна комiсiя з
UA4000126346 Акція проста Бездокумент
1 000
11 640
11 640 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
298
264
0
0
271
212
0
0
27
52
0

0

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

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
298
264
0
0
271
212
0
0
27
52

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
264
0
0
298
264
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами) - термiни вiдповiдно Податкового кодексу України,
використання до повного зносу
Первiсна вартiсть основних засобiв - 633 тис .грн.
Ступiнь їх зносу - 58,29%
Ступiнь їх використання - 100%
Сума нарахованого зносу - 369 тис .грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових
основних засобiв.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 090

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

X

0

X
19 945
X
21 035
Товариство кредитiв банкiв не має.

X

X

X
X

X
X

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
3
2
2
2012
1
0
3
2011
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Створення вiддiлення Товариства, затвердження положення про
Інше
вiддiлення Товариства.Внесення змiн та затвердження у новiй редакцiї
(запишіть)
положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Генерального
директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
1
2
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 23
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
Комiтети не створювались.
(запишіть)
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

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

Так
X
X

Ні

X
X
X
X
X

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

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджує
ться на
загальних
зборах

Публікуєт
ься у
пресі,
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Документи
надаються
для
ознайомлен
ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернетсторінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

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

Ні
X
X

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

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Iншi органи перевiрок не проводили
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
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
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в 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:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Головною метою дiяльностi Компанiї надання послуг по забезпеченню усiх видiв страхового
захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб та забезпечення достатнього обсягу
коштiв, за рахунок яких страховик буде виконувати свої зобов'язання перед страхувальниками
за будь-яких обставин, тобто матиме вiдповiдну платоспроможнiсть.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Власник iстотної участi (99,98%) - Закрите акцiонерне товариство "Компанiя "Руський
Стандарт", вiдповiдає вимогам, встановленим чинним законодавством України. Протягом 2013

року склад власникiв iстотної участi компанiї не змiнювався.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчим органом фiнансової установи
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам
фiнансових послугу, протягом 2013 року не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Заходiв впливу, застосованих протягом року органами державної влади до компанiї не було.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
Компанiя придiляє увагу управлiнню ризиками (ризик - менеджменту), що включає виявлення
ризикiв, проведення оцiнки їх величини.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та
поточного контролю.
Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. З
даними, зазначеними в примiтках до фiнансовової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi можна ознайомитись в роздiлi "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка
складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi".
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi
Компанiї розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
В зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує
встановлений в Статутi Компанiї розмiр, оцiнка активiв не проводилась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Протягом звiтного 2013 року з пов'язаними особами проводилися наступнi операцiї:
1. Надання послуг страхування;
2. Розмiщення депозитiв у банкiвськiй установi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок незалежної Аудиторської фiрми "Актив-аудит" - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит", стосовно фiнансової звiтностi

мiстить роздiли та iнформацiю, що наведена у вимогах до аудиторського висновку.
Аудиторською компанiєю було проведено узгодженi процедури стосовно проведення перевiрки
вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчими документами, формування та сплати
статутного капiталу, дотримання встановлених умов платоспроможностi, а також нормативу
вартостi чистих активiв компанiї.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Незалежна Аудиторської фiрми "Актив-аудит" - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Актив-аудит" Iдентифiкацiйний код 30785437 Сертифiкат аудитора
№006503, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської плати України № 197/2 вiд 18.12.2008 р.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги вiд 30.03.2001р. №2315 (продовжено рiшенням АПУ №228/4 вiд
24.02.2011р. до 24.02.2016 р.) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiд 19.07.07р. Серiя АБ №000527. здiйснює перевiрку
компанiї протягом останнiх двох року.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
13
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
4
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Отримання консультацiй
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Випадкiв конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора у звiтному роцi не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
До 2010 року аудиторське обслуговування компанiї здiйснювала Аудиторської фiрми
"Синтез-Аудит-Фiнанс" м. Запорiжжя (свiдоцтво № 1372).
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Не застосовувалися.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Керуючись вимогами Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг" з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг в
компанiї iснує журнал реєстрацiї скарг страхувальникiв, та вiдведенi часи особистого прийому
першого заступника Генерального директора Балуєва Iгоря Леонiдовича.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Перший заступник Генерального директора Балуєв Iгорь Леонiдович.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Одна скарга протягом 2013 року, задоволена не була, так як вiдсутнi пiдстави для
страхової виплати.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Один позов протягом 2013 року, залишений судом без розгляду.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "Актив-аудит"
30785437

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
2315, 30.03.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
за 2013 рiк
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної Аудиторської фірми «Актив-аудит»
щодо річної фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Довіра та Гарантія»
станом на кінець дня 31 грудня 2013 року

№___
Цей «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)» адресується:
Керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Довіра та
Гарантія»;
Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Основні відомості про емітента:
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Довіра та
Гарантія». Код ЄДРПОУ – 34240804. Місцезнаходження – 01032, м. Київ, Голосіївський район,
вул. Саксаганського, буд.105.
Станом на 31.12.2013 року, відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серія АА № 685639 від 04.12.12р., Товариство
зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Довіра та Гарантія» (далі - Товариство) станом на кінець дня 31
грудня 2013 року, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових
коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, а також
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі – фінансова
звітність, фінансові звіти), які додаються.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної
фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку
згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з
рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18.04.2003 р.).
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що попередні
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації
бухгалтерів.
Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів
стосовно сум та інформації, яка розкрита у попередніх фінансових звітах. Вибір процедур
базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення
попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків
ми розглядали заходи внутрішнього контролю Товариства щодо підготовки та достовірного
подання фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.
Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання
фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність Товариства, що складена станом на кінець дня 31
грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан, його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Згідно з вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року наводимо наступну
інформацію:
1.

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів на 31.12.13 р. становить 70 221 тис. грн. та відповідає вимогам
Цивільного кодексу України щодо мінімального розміру чистих активів.
2.

Суттєві невідповідності фінансової звітності

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю аудиторами не встановлено.
3.

Значні правочини

Протягом звітного року значні правочини Товариства (10 і більше відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності) здійснювались виключно за
погодженням з Наглядовою Радою Товариства. Значними правочинами Товариства протягом
2013 року були розміщення депозитних коштів в ПАТ «Банк Руский Стандарт» на загальну суму
42 500 тис. грн.

4.

Принципи корпоративного управління та внутрішній аудит

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом Товариства
передбачена виключна компетенція загальних зборів про затвердження принципів (кодексу)
корпоративного управління Товариства. Станом на 31.12.2013 року в Товаристві розроблені
принципи корпоративного управління. Штатним розкладом Товариства, який діяв станом на
31.12.2013 р., передбачена посада внутрішнього аудитора. В Товаристві створена служба
внутрішнього аудиту.
5. Процедури аудиту
Аудит включав виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів
стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах, включаючи оцінку ризику
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудитори
отримали достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства або помилки. За результатами аудиторських процедур ми вважаємо що
фінансова звітність не містить ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства.
6. Основні відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-аудит» (код
ЕДРПОУ 30785437, місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б) здійснює
аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів за № 2315, яке видане згідно рішення Аудиторської Палати України від 30.03.01 року,
продовжено рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011р. Строк дії до 24.02.2016 року. Товариство з
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-аудит» внесено до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, свідоцтво №43. Строк дії свідоцтва з 12.03.2013 року до 24.02.2016 року.
Директор ТОВ «АФ «Актив-аудит» - Мніщенко Володимир Миколайович, сертифікат
аудитора № 006503, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України №197/2 від
18.12.08 р., телефон: (044) 498-56-52, e-mail: info@activ-audit.com.ua.
В аудиторський перевірці брав участь аудитор Буянов Сергій Анатолійович, сертифікат
аудитора № 004386, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України №95 від
31.10.2000 р., телефон: (044) 498-56-52, e-mail: s.buyanov@activ- audit.com.ua.
На підставі договору на надання аудиторських послуг № 229 від 11.05.2012р. та
додаткової угоди №5 від 11.11.2013 року, укладених між ТОВ «Аудиторська фірма «Активаудит» і Товариством, аудиторами фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-аудит» було
проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за 2013 рік у складі балансу
станом на кінець дня 31.12.2013 року, звіту про фінансові результати за 2013 рік, звіту про рух
грошових коштів за 2013 рік, звіту про власний капітал за 2013 рік, приміток до річної
фінансової звітності за 2013 рік (далі – фінансові звіти).
Строк проведення аудиту з 21.02.14 р. по 11.03.14 р.
11 березня 2014 року
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Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.
Форма №1

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

2

На початок
звітного
періоду
3

Код за ДКУД
На кінець
звітного
періоду
4

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

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

338
394
( 56 )
0
298
631
( 333 )
0
0
(0)
0
0
(0)

517
657
( 140 )
0
264
633
( 369 )
0
0
(0)
0
0
(0)

201
227
( 26 )
0
55
332
( 277 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
825

0
0
0
0
7 148

2 157
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
1 461

0
7 929

0
2 413

Код
рядка

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

0

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

27
202
0
73
0
0
37 131
11 345
0
11 345
0
0

25
308
0
288
0
86
55 131
27 487
0
27 487
0
0

90
653
0
10
0
0
23 031
1 089
0
1 089
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
48 778

0
0
0
0
2
83 327

0
0
0
0
108
24 981

1200

0

0

0

1300

50 239

91 256

27 394

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

11 640
0
0
0
0
0
829
22 360
(0)
(0)
0
34 829

11 640
0
0
0
0
0
1 384
57 197
(0)
(0)
0
70 221

11 640
0
0
0
0
0
602
11 496
(0)
(0)
0
23 738

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

31
0
0
0
79
79
0
0
14 019

33
0
0
0
86
86
0
0
13 365

44
0
0
0
37
37
0
0
3 417

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
731
13 288
0
0
0
0
14 129

0
1 098
12 267
0
0
0
0
13 484

0
0
0
0
0
0
0
3 498

1600
1605

0
0

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
388
650
650
0
107
6
0
0
0
0
0
0
130
1 281

0
5 980
1 090
1 090
0
153
2
0
0
0
326
0
0
0
7 551

0
47
0
0
0
106
5
0
0
0
0
0
0
0
158

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

50 239

91 256

27 394

Керівник
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34240804

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

39 717
38 696
(0)
1 021

22 919
32 952
(0)
-10 033

2014

0

0

2050
2070

(0)
( 1 358 )

(0)
( 426 )

2090

38 359

22 493

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-366
-366
0
6 323

-570
-570
0
717

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 4 904 )
( 10 190 )
(0)

( 3 488 )
( 1 831 )
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

29 222

17 321

2195
2200
2220
2240
2241

(0)
0
8 970
24
0

(0)
0
3 368
5
0

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

2250
2255
2270
2275

(0)
(0)
( 80 )
0

(0)
(0)
( 7 941 )
0

2290

38 136

12 753

2295
2300

(0)
-2 744

(0)
-1 662

2305

0

0

2350

35 392

11 091

2355

(0)

(0)

Код
рядка

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
35 392

0
11 091

За звітний
період

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
0
Витрати на оплату праці
2505
1 859
Відрахування на соціальні заходи
2510
564
Амортизація
2515
120
Інші операційні витрати
2520
2 361
Разом
2550
4 904
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
1 448
382
88
1 570
3 488

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Керівник

Супрун Євген Валерiйович

Головний бухгалтер

Пегасiна Iрина Олександрiвна

0,00

0,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Довiра та Гарантiя"

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

34240804

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
116
0

0
0
0
0
0
1 028
0

3025

379

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
40 460
0
547

0
0
0
32 893
0
39

3100
3105
3110
3115
3116

( 6 732 )
( 1 527 )
( 1 077 )
( 2 305 )
( 2 305 )

( 3 127 )
( 1 005 )
( 845 )
( 503 )
( 503 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 31 )
(0)
(0)

( 33 )
(0)
(0)

3150

( 3 203 )

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 551 )
26 076

(0)
( 9 053 )
19 394

3200

39 500

32 983

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

8 374
0
0
0

3 515
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 57 500 )
( 308 )
(0)
(0)

( 45 136 )
( 500 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-9 934

(0)
-9 138

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
16 142
11 345
0
27 487

(0)
0
10 256
1 089
0
11 345

Керівник

Супрун Євген Валерiйович

Головний бухгалтер

Пегасiна Iрина Олександрiвна

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Довiра та Гарантiя"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

34240804

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
11 640
0

4
0
0

5
0
0

6
829
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
22 360
0

4010
4090
4095

0
0
11 640

0
0
0

0
0
0

0
0
829

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
34 829
0

0
0
22 360

0
0
0

0
0
0

0
0
34 829

0

35 392

0

0

35 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

555

-555

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
11 640

0
0

0
0

555
1 384

34 837
57 197

0
0

0
0

35 392
70 221

Керівник

Супрун Євген Валерiйович

Головний бухгалтер

Пегасiна Iрина Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
За станом на 31 грудня 2013 року й за рiк, що закiнчився на зазначену дату
(у тис. гривень)
1.
Загальнi положення
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Довiра та Гарантiя" , є компанiєю, яка
здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя була заснована 22 березня 2006 р. У
2010 роцi Компанiя змiнила свою органiзацiйно - правову форму з ЗАТ (Закрите Акцiонерне
Товариство) на ПрАТ (Приватне Акцiонерне Товариство). Головний офiс компанiї знаходиться
за адресою: України, м. Київ, вул.. Саксаганського 105, оф.108.
Акцiонерами Компанiї є 3 юридичнi особи, з яких двi юридичнi особи зареєстрованi на територiї
Росiйської Федерацiї, одна юридична особа зареєстрована на територiї України.
ПрАТ "СК "Довiра та Гарантiя" є унiверсальною ризиковою страховою компанiєю, яка має
право проведення страхової й перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
ПрАТ "СК "Довiра та Гарантiя" має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України на здiйснення 10 видiв страхової дiяльностi всi вони вiдносяться до
добровiльних видiв страхування:
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту)
страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)]
страхування фiнансових ризикiв
страхування медичних витрат
страхування вiд нещасних випадкiв
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
страхування здоров'я на випадок хвороби
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами
12-14)
Страховi продукти продаються через мережi страхових агентiв - юридичних осiб, Компанiя не
має своїх фiлiй.
2.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Вiдповiдно ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
№ 996-XIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) публiчнi акцiонернi товариства, банки,
страховики, а також пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк
яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову
звiтнiсть та
консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
Вiдповiдно до Листа вiд 07.12.2011 року №12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/407/702 Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України та Державної служби
статистики України страховi компанiї повиннi складати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ з 01.01.12
року.
Беручи до уваги вище сказане компанiя прийняла рiшення про подачу фiнансової звiтностi за
МСФЗ.

Датою переходу на МСФЗ є 01.01.12р.
Перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ подається станом на 31.12.13р.
Попередня фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв
Фiнансової звiтностi (МСФЗ).
При пiдготовцi першої фiнансової звiтностi використанi вимоги та виключення вказанi в МСФЗ
(IFRS) 1.
Для пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi було трансформовано звiтнiсть 2011 року та
вiдомостi за 2012 рiк. Про окремi корегування буде вказано в кожному окремому випадку.
Звiтний перiод
Звiтний перiод мiстить у собi 12 мiсяцiв з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року.
Iсторична вартiсть
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi.
Функцiональна валюта й валюта представлення фiнансової звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою й валютою
представлення звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня.
Допущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi допущення, що Компанiя буде
функцiонувати необмежено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв i
виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi неможливо вiрогiдно визначити ефект впливу поточної
економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру її операцiй зi
споживачами й постачальниками. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на
майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї й здатнiсть Компанiї
обслуговувати й платити за своїми зобов'язаннями при настаннi строкiв їх погашення. Дана
фiнансова звiтнiсть не включає нiяких корегувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої
невизначеностi. Про такi корегування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi й зможуть
бути оцiненi.
3.

Основнi принципи фiнансової звiтностi

Конвертування iноземних валют
Активи й пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по офiцiйних курсах обмiну,
установленим Нацiональним Банком України, на кiнець року. Курсовi рiзницi, якi виникають
при конвертуваннi, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, у якому
вiдбулося коливання. Результати, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по курсах
обмiну на дату здiйснення операцiї.
USD EUR
Курс на 31 грудня 2011 року
7.9898 10.298053
Курс на 31 грудня 2012 року
7.993 10.537172
Курс на 31 грудня 2013 року
7.993 11.041530
Кошти та їх еквiваленти
Кошти та їх еквiваленти включають кошти на банкiвських рахунках, кошти в касi й
короткостроковi банкiвськi депозити.
Договори страхування
(а) Класифiкацiя договорiв страхування
Страховий договiр, пiдписаний страховиком, класифiкується як договiр страхування, тiльки

якщо вiн передає iстотний страховий ризик вiд страхувальника страховиковi. Усi укладенi
контракти класифiкуються як договори страхування, не пов'язаного з життям, i Компанiя не
укладає будь-якi iнвестицiйнi контракти.
Договорами страхування, не пов'язаного з життям, визнаються наступнi види договорiв:
договори, згiдно з якими страхова компанiя приймає на себе значний страховий ризик
iншого учасника договору - страхувальника - i зобов'язується компенсувати його збитки у
випадку виникнення певних непередбачених обставин (страховий випадок), попередньо
визначених обома сторонами, що мають
несприятливий вплив на страхувальника.
Непередбачено обставина вважається такою, якщо на момент укладання договору невiдомо:
1.
з якою вiрогiднiстю настане страховий випадок;
2.
час настання страхового випадку;
3.
розмiр збиткiв при настаннi страхового випадку.
(б) Визнання й оцiнка страхових договорiв
Договiр визнається страховим договором, поки за визначенi в ньому права й обов'язки
проводиться оплата, або ж до закiнчення термiну їх дiї. Договiр не може бути вiднесений до
iншого виду договорiв, якщо його форма й змiст вiдповiдають страховому договору.
Основою класифiкацiї страхових договорiв для цiлей бухгалтерського облiку є сутнiсть
прийнятого страхового ризику й загальнi ознаки можливого ризику, такi як:
страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування на випадок хвороби;
страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)];
страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
страхування фiнансових ризикiв та iншi, вiдповiдно до отриманих Лiцензiй;
(в)
Страховi премiї й премiальний дохiд
У нарахованi премiї включенi суми, якi належать до страхових договорiв, укладених або чинних
протягом звiтного року, незалежно вiд того отриманi цi премiї чи нi. Обсяг нарахованих премiй
зменшується на суму анульованих i перерваних договорiв страхування звiтного перiоду.
Зароблена частина отриманих премiй визнається як дохiд.
Незароблена частина премiй зiзнається як технiчний резерв.
(г)
Резерви незароблених премiй
Резерви незароблених премiй вiдображають частину нарахованих премiй, яка буде зароблена в
наступному або наступних роках. Резерви розраховуються для кожного страхового полiса згiдно
з методом ?.
Величина резервiв незароблених премiй вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу
Компанiї, як зобов'язання.
Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй у звiтному перiодi вiдповiдно
зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.
(д)
Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв
Компанiя розраховує на пiдставi заявлених, але неурегульованих страхових випадкiв по
вiдшкодуванням, окремо оцiнюючи кожний випадок на звiтну дату, в тому числi й витрати на
врегулювання таких вимог.
Величина резервiв заявлених, але неурегульованих страхових випадкiв на звiтну дату є сумою
зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування по вiдомих вимогах зi
страхувальникiв, по яких не ухвалене рiшення про повний або частковiй вiдмовi у виплатi
страхових сум.
Величина резервiв заявлених, але неурегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi
Компанiї, як зобов'язання.
(є)
Тест на достатнiсть зобов'язань
На кожну звiтну дату компанiя готовить Тест достатностi страхових зобов'язань, оцiнюючи, чи є

зобов'язання по страхуванню, визнанi у звiтному роцi по дiючих полiсах, адекватними, шляхом
порiвняння створених страхових резервiв методом математичного моделювання комбiнованої
збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної
статистики..
Якщо тест достатностi зобов'язань вказує на дефiцит балансової вартостi зобов'язань, дефiцит
визнається як збиток за фiнансовий рiк, шляхом установлення додаткового резерву
непередбаченого ризику. Тест проводиться на пiдставi всього страхового портфеля й
застосовується до валової суми резервiв.
(е)
Дебiторська й кредиторська заборгованостi по страхуванню
Суми заборгованостi страхувальникiв i агентiв є фiнансовими iнструментами й включаються в
дебiторську й кредиторську заборгованостi по страхуванню, а не в договори по страхуванню або
активи перестрахування.
(ж)
Страховi виплати
Компанiя вiдображає суми витрат, зв'язаних зi страховими виплатами, у випадку, якщо є
укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, визначеним договором
страхування в якостi тих що страхуються, а також наявностi документiв, що пiдтверджують
факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий у результатi його настання.
Визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання, якi враховуються на балансi Компанiї, представленi
коштами i їх еквiвалентами, дебiторською й кредиторською заборгованiстю, фiнансовими
вкладеннями й iншими зобов'язаннями. Облiкова полiтика по їх визнанню й оцiнцi наведена у
вiдповiдних роздiлах даних Примiток.
(а) Класифiкацiя
Усi фiнансовi iнструменти спочатку вказуються в однiй з наступних категорiй:
Фiнансовими iнструментами, оцiнюваними по справедливiй вартостi через прибуток або збиток
є фiнансовi активи або зобов'язання, якi придбанi для цiлей продажу або викупу найближчим
часом; або якi є похiдними ( за винятком похiдних, якi є ефективним iнструментом
хеджирування).
Наявнi для продажу активи є фiнансовими активами, спочатку класифiкованими як наявнi для
продажу, або активами, не класифiкованими як утримуванi для продажу, утримуванi до
закiнчення строку, а також позики й дебiторська заборгованiсть. Наявнi для продажу
iнструменти включають короткостроковi вкладення й певнi борговi й капiтальнi цiннi папери. У
данiй категорiї, як правило, Компанiєю вiдображаються фiнансовi активи, утримуванi протягом
невизначеного строку, якi можуть бути проданi через зменшення лiквiдностi, а також у
результатi коливань процентних ставок, валютних курсiв i цiн на акцiї.
Фiнансовi iнструменти, утримуванi до строку погашення, є непохiдними фiнансовими активами
з фiксованими або обумовленими платежами й фiксованим строком, якi Компанiя вирiшила
утримувати до строку погашення.
Позики й дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими
або обумовленими платежами, що не котируються на ринку активiв. Позики й дебiторська
заборгованiсть включають кредити, термiновi депозити в банках i iнших дебiторiв у звiтi про
фiнансове становище. У данiй категорiї враховуються дебiтори в операцiях страхування.
Фiнансовi зобов'язання, оцiнюванi по амортизованiй вартостi придбання, включають фiнансовi
зобов'язання Компанiї за винятком фiнансових iнструментiв, вiдображених по справедливiй

вартостi через розрахунки про прибуток або збитки.
(б) Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за винятком
резерву по сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi по чистiй вартостi був
проведений аналiз заборгованостi по строках її виникнення. В зв'язку з короткостроковiстю
заборгованостi й високою ймовiрнiстю погашення заборгованостi резерв сумнiвних боргiв не
нараховувався.
(в) Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть, яка не пов'язана зi
страховою дiяльнiстю, розрахунки з бюджетом по податках i т.п.
(г) Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли:
"
минає строк договiрних прав вимоги на коштiв грошовi потоки по фiнансовому активу;
або
"
вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям
припинення визнання.
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частина фiнансового зобов'язання) з балансу тодi й
тiльки тодi, коли воно погашене, тобто, коли зазначене в договорi зобов'язання виконане,
анульоване або строк його дiї минув.
Запаси
Запаси вiдображаються в облiку за собiвартiстю. На витрати запаси списуються по методу
ФIФО.
Умовнi активи й зобов'язання
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi але iнформацiя про них надається
в примiтках, за винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять
економiчнi вигоди, є незначними.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається,
коли отримання економiчних вигiд є ймовiрним.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi
операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання
конкретного активу або активiв, чи переходить право користування активом у результатi даного
угоди.
Компанiя як орендар
Компанiя виступає орендарем основних засобiв (офiсного примiщення).
Оренда офiсного примiщення не вiдповiдає жодному з критерiїв фiнансової оренди, тому
облiковується як операцiйна оренда. Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати у
звiтi про фiнансовi результати на пiдставi лiнiйного методу протягом перiоду оренди.
Компанiя як орендодавець
Компанiя не виступає орендодавцем.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченої амортизацiї.

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом строку корисного використання
основних засобiв без облiку очiкуваної залишкової вартостi.
Строк корисного використання основних коштiв по групах:
Група Строк корисного використання
Комп ютерне обладнання 3 роки
Офiсне обладнання та меблi
5 рокiв
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї представленi програмним забезпеченням, правами користування.
Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за iсторичної вартiстю.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом строку корисного використання
нематерiальних активiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв по групах:
Група Строк корисного використання
Безстроковi лiцензiї здiйснення дiяльностi по страхуванню
безстроковi
Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Лiцензiйне програмне забезпечення
20 рокiв
Знецiнення активiв
Згiдно з вимогами МСБО 36 "Знецiнення активiв", вартiсть активу повинна розраховуватися, як
вища iз двох нижче певних величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або прибутковiсть
використання активу. Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна одержати вiд продажу
активу незв'язаним сторонам, яка здiйснюється при нормальних обставинах за винятком прямих
видаткiв на продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть очiкуваних
грошових потокiв вiд використання активу протягом строку корисної експлуатацiї цього активу
й вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя
повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан
активу, i представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних
умов, якi мали мiсце протягом залишкового строку корисної експлуатацiї активу. Прогнознi
грошовi потоки необхiдно дисконтувати по ставцi, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки
вартостi грошей у часi, i ризики, пов'язанi iз цим активом.
Визнання доходiв
Компанiя одержує доходи вiд продажу страхових договорiв по страхуванню, iншого нiж
страхування життя. Страховi договори набувають чинностi в момент їх пiдписання, якщо iнше
не передбачено умовами договору. Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя
одержить страхову премiю вiд проведення операцiй страхування.
Iншi доходи
Компанiя одержує iнший дохiд, який не пов'язаний iз проведенням операцiй страхування, вiд
розмiщення тимчасово вiльних коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Компанiя одержить економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна вiрогiдно визначити. Дохiд визнається за винятком
витрат на його одержання в тому перiодi, у якому проведена операцiя.
Дивiденди й розподiл прибутку враховуються як дохiд, по мiрi їх нарахування.
Визнання витрат
Компанiя має витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi

витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх
економiчних вигодах, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi
можуть бути надiйно обмiрюванi.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж
понесеними витратами й прибутками по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується протягом декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок
з доходом може бути простежений тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi
результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Видаток визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють бiльшi
майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати вимогам визнання як активу в балансi.
Зобов'язання по пенсiйних програмах
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй системi України. Дана система вимагає вiд
роботодавця виплати поточних щомiсячних внескiв, якi розраховуються на основi процентних
ставок вiд фонду оплати працi. У звiтi про фiнансовi результати такi витрати вiднесенi до витрат
на ведення справи в тому перiодi, у якому вони були понесенi.
У Компанiї не iснує iнших пенсiйних програм, програм додаткових виплат при виходi
працiвникiв на пенсiю або iнших значних компенсацiйних програм, якi зажадали б додаткових
нарахувань.
Видатки на персонал
Короткостроковi винагороди працiвникам, включаючи заробiтну плату й платежi по
соцiальному страхуванню, премiї й вiдпускнi допомоги, ураховуються в основних витратах за
принципом накопичення. Вiдповiдно до законодавства, Компанiя провадить внески певного
розмiру до фонду пенсiйного страхування, державного соцiального страхування за кожного
працiвника протягом усього перiоду зайнятостi працiвника. У Компанiї немає зобов'язань по
подальших внесках у зв'язку з пенсiями.
Резерви
Резерв визнається, якщо в результатi подiї що вiдбулася Компанiя має юридичнi або можливi
зобов'язання, якi можуть бути вiрогiдно оцiненi, i iснує ймовiрнiсть того, що буде необхiдний
вiдтiк економiчних вигiд для врегулювання зобов'язань.
Оподатковування
Поточнi витрати на сплату податку на страхову дiяльнiсть Компанiї розрахованi вiдповiдно
українському податковому законодавству, де базою є валова сума страхових премiй за винятком
сум, переданих на перестрахування, отриманих (нарахованих) Компанiєю протягом звiтного
перiоду по договорах страхування й перестрахування.
Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати по податковi на прибуток корегуються на суми
вiдкладених податкiв, що виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань i їх вартiстю, що враховується для цiлей оподатковування. Такi
корегування приводять до вiдображення вiдкладених податкових активiв або вiдкладених
податкових зобов'язань.
Для визначення витрат по податковi на страхову дiяльнiсть, а також по податковi на прибуток
вiд iншої дiяльностi застосовується метод розрахункiв зобов'язань по бухгалтерському балансу.
Сума активiв i зобов'язань по вiдкладеному оподатковуванню розраховується на основi
очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових
рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.
Вiдкладенi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть того, що

майбутньої суми оподатковуваного прибутку буде досить для реалiзацiї вiдкладених податкових
активiв. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi
вiдкладенi податковi активи. Компанiя визнає ранiше не визнаний вiдкладений податковий
актив тiльки в частинi, по якiй iснує ймовiрнiсть його реалiзацiї при одержаннi майбутнього
прибутку, що пiдлягають оподатковуванню. I навпаки, Компанiя зменшує балансову вартiсть
вiдкладеного податкового активу у випадку, коли зникає ймовiрнiсть повної або часткової
реалiзацiї такого активу в майбутньому прибутку.
Вiдкладенi податки розраховуються по ставках, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в
перiод погашення заборгованостi або реалiзацiї активу. Вiдкладенi податки вiдображаються у
звiтi про фiнансовi результати, за винятком випадкiв, коли вони зв'язанi зi статтями, що
безпосередньо вiдносяться на власний капiтал, i в цьому випадку вiдкладенi податки
вiдображаються в складi капiталi.
Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається по первiснiй вартостi. Видатки, безпосередньо пов'язанi з
випуском нових акцiй, вiдображаються як зменшення власних коштiв акцiонерiв за винятком
усiх застосовних податкiв на прибуток.
Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення власних коштiв у тому перiодi, у
якому вони були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються в якостi
подiї пiсля звiтної дати згiдно МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про них
розкривається вiдповiдним чином.
Зв'язанi сторони
Зв'язаними сторонами є акцiонери Компанiї, члени Наглядацької Ради й члени Правлiння, їх
близькi родичi, а також пiдприємства, у яких вони мають iстотний вплив або контроль.
Важливi облiковi оцiнки й судження в застосовуванiй облiковiй полiтицi
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФО вимагає вiд керiвництва застосування
суджень, оцiнок i допущень, якi впливають на застосування полiтик i звiтнi суми активiв i
зобов'язань, прибуток i збитки. Хоча цi оцiнки заснованi на знаннi керiвництвом останнiх подiй,
фактичнi результати, в остаточному пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки й допущення аналiзуються на постiйнiй основi. Змiни в бухгалтерських оцiнках
визнаються в перiодi, у якому оцiнка змiнюється, якщо ця змiна впливає тiльки на цей перiод,
або в перiод проведення аналiзу й у майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на нинiшнiй, так
i на майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнки: технiчнi резерви страхування
У зв'язку зi специфiкою бiзнесу складно iз упевненiстю передбачити результат будь-якої вимоги
й кiнцеву вартiсть заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо, у кожному
конкретному випадку, з урахуванням обставин вимоги, iнформацiї, доступної вiд оцiнювачiв
збитку, а також iсторичних фактiв про розмiри аналогiчних вимог. Оцiнки страхових вимог
регулярно аналiзуються й обновляються, коли з'являється нова iнформацiя. Резерви ?рунтуються
на iнформацiї, наявної в цей час. Однак кiнцевi зобов'язання можуть змiнюватися в результатi
наступних подiй. Складностi з оцiнкою резерву також вiдрiзняються залежно вiд сфери
страхової дiяльностi через складнiсть вимог, обсягу й iндивiдуальної значимостi вимог,
визначаючи дату виникнення вимоги й затримки пред'явлення вимог.
Сама iстотна оцiнка пов'язана з резервами заявлених, але неурегульованих страхових випадкiв.
Основне допущення щодо достатностi технiчних резервiв страхування регулярно контролюється
за допомогою аналiзу перiоду подачi вимог i тесту достатностi зобов'язань, який проводиться
для кожної сфери дiяльностi.
Порiвняльна iнформацiя

Певна порiвняльна iнформацiя, ранiше представлена у фiнансовiй звiтностi за станом на 31
грудня 2011 року, була трансформована з метою приведення її у вiдповiднiсть до МСФО.
Застосування нових стандартiв i тлумачень
На 31 грудня 2013 р. деякi новi стандарти, змiни до стандартiв i тлумаченням ще не набули
чинностi й не застосовувалися при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi. Керiвництво планує
затвердити їх до застосування тодi, коли вони набудуть чинностi, i ще не проводило аналiз
можливого впливу цих нових стандартiв на фiнансову звiтнiсть.
4.

Ризик i керування ризиками

Ризик i керування ризиками
Страхова дiяльнiсть має на увазi передачу ризику вiд власника полiса страховиковi й наступне
керування цим ризиком. Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi iз прийманням i
оцiнкою страхових ризикiв, вибором обсягу вiдповiдальностi при перестрахуваннi й виконанням
зобов'язань стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик також пiдданий
iнвестицiйним ризикам, пов'язаним з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами,
вкладеними в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику,
ризику втрати лiквiдностi й операцiйному ризику.
Керiвництво Компанiї видiлило наступнi основнi категорiї ризикiв:
Страховi ризики
Фiнансовi ризики
Операцiйнi ризики
Кожна з вищезгаданих категорiй роздiляється на пiдгрупи, у яких позначаються ризики, якi
можуть вплинути на напрямок дiяльностi Компанiї. Для кожного з ризикiв розроблений план
виконання, згiдно якому Компанiя мiнiмiзує виникнення ризику.
(а)
Страховi ризики й керування ними
Страховi ризики - найпоширенiшi ризики, з якими Компанiя зустрiчається у своїй дiяльностi
щодня.
Стратегiя по диверсифiкацiї ризикiв
В основi стратегiї лежить диверсифiкованiсть ризикiв, яка забезпечує пiдтримку збалансованого
портфеля ризикiв, ?рунтуючись на великому портфелi схожих ризикiв протягом декiлькох рокiв.
Таким чином, знижується кiлькiсть рiзноманiтних наслiдкiв.
Стратегiя по диверсифiкацiї ризикiв включена в рiчний бiзнес план, у якому описуються види
страхування, за якими надходять премiї. Страховi договори, можуть бути укладенi на перiод до
5 рокiв, але частiше укладаються на 1 рiк. У страховика є право не продовжувати страховий
договiр або при продовженнi договору змiнити умови договору.
Розрахунки тарифiв i цiн на страховi продукти вiдображає iснуючi ринковi умови й покриває
допущення, необхiднi для коректування майбутнiх результатiв для iстотного зниження
фiнансових ризикiв.
Дотримання диверсифiкацiї страхових ризикiв контролюється керiвництвом на безперервнiй
основi.
Опис головних продуктiв
Строки й умови страхових договорiв, якi мають iстотний вплив на суму, час i невизначенiсть
майбутнiх грошових потокiв, що виникають вiд страхових договорiв, установленi нижче. Крiм
того опис, що наведено нижче, дає оцiнку головним продуктам Компанiї й способам, за
допомогою яких вона управляє ризиками.
Добровiльне страхування вiд нещасного випадку.
Опис продукту
Цей вид особистого страхування спрямований на компенсацiю шкоди здоров'ю застрахованої

особи (тiлеснi ушкодження, встановлення постiйної або тимчасової непрацездатностi) або смертi
застрахованої особи, що є наслiдком нещасного випадку, який трапився з застрахованою особою
протягом термiну дiї договору страхування.
Керування ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з даним продуктом є ризики тiлесних ушкоджень.
Страхова ставка визначається за допомогою актуарних розрахункiв, якi враховують комплекс
факторiв: вiк застрахованої особи, професiю та рiд занять застрахованої особи, та iнше. Страховi
суми не перевищують 150 тисяч гривен.
Добровiльне страхування на випадок захворювання.
Опис продукту
Цей вид особистого страхування спрямований на компенсацiю шкоди здоров'ю застрахованої
особи (встановлення постiйної або тимчасової непрацездатностi) або смертi застрахованої
особи, що є наслiдком захворювання, що було вперше дiагностовано у застрахованої особи
протягом термiну дiї договору страхування.
Керування ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з даним продуктом є ризики смертi застрахованої особи.
Страхова ставка визначається за допомогою актуарних розрахункiв, якi враховують комплекс
факторiв: вiк застрахованої особи, професiю та рiд занять застрахованої особи, та iнше. Страховi
суми не перевищують 150 тисяч гривен.
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв.
Опис продукту
Цей вид страхування спрямований на компенсацiю збиткiв застрахованої особи, що стали
наслiдком рiзноманiтних подiй, що вiдбулися протягом термiну дiї договору страхування: втрата
застрахованою особою роботи в зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства/компанiї або скорочення
штату на пiдприємствi/компанiї, протиправне списання коштiв з банкiвського рахунку
застрахованої особи, втрата особистих речей або документiв.
Керування ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з даним продуктом є ризики втрати застрахованою особою роботи в
зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства/компанiї або скорочення штату на пiдприємствi/компанiї.
Страхова ставка визначається за допомогою актуарних розрахункiв, якi враховують комплекс
факторiв: вiк застрахованої особи, стаж роботи застрахованої особи, та iнше. Страховi суми не
перевищують 60 тисяч гривен.
З метою керування ризиками застосовуються обмеження на страхування: застрахована особа має
бути офiцiйно працевлаштована, повинна мати стаж роботи не менше року на останньому мiсцi
роботи, тощо.
Добровiльне страхування майна iншого нiж передбачено
Опис продукту
Цей вид страхування спрямований на компенсацiю збиткiв, що виникли внаслiдок пошкодження
або знищення застрахованого майна, що вiдбулися протягом термiну дiї договору страхування.
Керування ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з даним продуктом є ризики протиправних дiй третiх осiб:
викрадення, розбiй, хулiганськi дiї.
Страхова ставка визначається за допомогою актуарних розрахункiв, якi враховують комплекс
факторiв: вид майна, характер використання майна, вартiсть майна, та iнше. Страховi суми не
перевищують 154.5 тисяч гривен.
З метою керування ризиками застосовуються обмеження на страхування: наприклад не
приймаються на страхування окремi види майна (банкноти, цiннi папери), застосовується
франшиза та зменшення вартостi майна (знос), тощо.
Добровiльне страхування на випадок стихiйних явищ та вогневих ризикiв.
Опис продукту
Цей вид страхування спрямований на компенсацiю збиткiв, що виникли внаслiдок пошкодження

або знищення застрахованого майна, що вiдбулися протягом термiну дiї договору страхування.
Керування ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з даним продуктом є ризики пошкодження або знищення майна
внаслiдок впливу вогню (пожежа).
Страхова ставка визначається за допомогою актуарних розрахункiв, якi враховують комплекс
факторiв: вид майна, характер використання майна, вартiсть майна, вiк майна, розташування
майна та iнше. Страховi суми не перевищують 154.5 тисяч гривен.
З метою керування ризиками застосовуються обмеження на страхування: наприклад не
приймаються на страхування окремi види майна (банкноти, цiннi папери), застосовується
франшиза та зменшення вартостi майна (знос), не приймається на страхування майно що
розташоване в зонi стихiйного лиха, тощо.
Концентрацiя страхового ризику
У процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, де конкретна подiя або ряд подiй
можуть вплинути на зобов'язання Компанiї. Такi концентрацiї можуть виникати з одного
договору страхування або з декiлькох зв'язаних договорiв.
Компанiя у роботi не допускає виникнення концентрацiї страхових ризикiв, для чого
обмежується страхова вiдповiдальнiсть за окремим договором страхування, проводиться
страхування великої кiлькостi незв'язаних об'єктiв страхування або застрахованих осiб.
Катастрофи та соцiальнi катаклiзми
Керiвництво Компанiї допускає можливiсть iснування ризикiв, пов'язаних з катастрофами або
соцiальними катаклiзмами.
З урахуванням географiчного положення Компанiї, ризики катастроф головним чином пов'язанi
з такими метеорологiчними явищами, як шторми, повенi, стихiйнi лиха (гради, снiг, заледенiння
й т.п.). Великомасштабнi пожежi й землетрусу можливi, але малоймовiрнi. Найбiльш
характерними катастрофами вважаються повенi й шторми. Для мiнiмiзацiї ризику, пов'язаного з
катастрофами, Компанiя обмежує суму вiдповiдальностi за окремими об'єктами страхування, а
також застосовує обмеження по розташуванню об'єктiв страхування.
З урахуванням полiтичної та соцiальної ситуацiї у країнi, ризики соцiальних катаклiзмiв
головним чином пов'язанi з наслiдками економiчної кризи, що почалася у 2008 роцi.
Для мiнiмiзацiї ризику, пов'язаного з соцiальними катаклiзмами, Компанiя застосовує ряд
обмежень, що дозволяють мiнiмiзувати вплив наслiдкiв економiчної кризи на застрахованих осiб
або об'єкти страхування.
На думку керiвництва, вжитi заходи в достатньому ступенi зменшують вплив ризику,
пов'язаного з катастрофами та соцiальними катаклiзмами, на дiяльнiсть Компанiї.
Керування страховими ризиками
Компанiя розробила механiзми контролю й керування для того, щоб обмежити страховий ризик.
Для всiх видiв страхування актуарно розрахованi страховi тарифи, що залежать вiд ймовiрностi
настання страхового ризику за окремим видом страхування. Компанiя заключає договори
страхування на рiзнi строки та з рiзними умовами Компанiя використовує визначенi
контролюючими органами методики оцiнки страхових ризикiв.
Iснує лiмiт, у рамках якого може ухвалювати рiшення щодо прийняття окремого ризику на
страхування.
Незалежно вiд вказаних крокiв i механiзмiв по керуванню ризиками, якi застосовуються,
керiвництво Компанiї розумiє, що iснує ймовiрнiсть того, що оцiнка страхового ризику може
бути недостатньо якiсною й можуть бути зробленi невiрнi висновки. Також iснує ризик, що
страховi виплати не будуть вiдповiдати нанесеним збиткам, або адмiнiстрування вимог по
вiдшкодуванню збиткiв буде забирати тривалий час.

Для того, щоб зменшити данi ризики, Компанiя розробила й використовує систему контролю
страхових виплат, яка описує всi процеси, якi вiдбуваються в Компанiї пiд час врегулювання
вимог про страхове вiдшкодування.
(б)
Ринковi ризики
Усi фiнансовi iнструменти й позицiї пiддаються ринковому ризику - ризику того, що майбутнi
ринковi умови можуть зробити iнструмент бiльш-менш коштовним. Компанiя пiддається
потенцiйним iнвестицiйним ризикам, несучи збитки вiд фiнансових активiв, фiнансових
зобов'язань й контрактних страхових зобов'язань у результатi змiн процентних ставок, валютних
курсiв i цiни фiнансових iнструментiв.
Для того щоб обмежити iнвестицiйний ризик, зробленi вкладення в рiзнi фiнансовi iнструменти.
При виборi фiнансових iнструментiв ураховуються вимоги страхової компанiї й законодавства.
При здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi Компанiя опирається на затверджену процедуру
iнвестування, що регулює численнi питання, пов'язанi з контролем i мiнiмiзацiєю iнвестицiйних
ризикiв.
Мiнiмiзацiя iнвестицiйних ризикiв здiйснюється двома способами: по-перше, диверсифiкуючи
свiй iнвестицiйний портфель; по-друге, аналiзуючи певний актив перед його покупкою й
вiдслiдковуючи подальшу iнформацiю про цей актив.
Компанiя управляє ринковими ризиками, вкладаючи бiльшiсть iнвестицiй у ринки й
iнвестування з високими рейтингами. Депозити розмiщаються в основному в комерцiйних
банках, якi є фiлiями iноземних банкiв i не мають окремих рейтингiв.
(в)
Ризик процентної ставки
Заходи щодо керування ризиком процентної ставки проводяться в Компанiї на основi оцiнки
впливу процентного ризику на фiнансовi показники Компанiї. Компанiя не пiддана значному
ризику коливання процентних ставок, якi з'являються через вiдмiнностi в часi виплат активiв,
що приносять процентний дохiд, i зобов'язань, тому що Компанiя не має значних зобов'язань, за
якi доводиться платити, а вiдсотки й значна частина активiв, що приносять процентний дохiд,
забезпеченi фiксованою процентною ставкою.
(г)
Операцiйнi ризики й керування ними
Завданням Компанiї є надання своїм клiєнтам високоякiсного обслуговування. Найбiльш
iстотним ризиком, що ставлять пiд загрозу наявнiсть сервiсу високого класу, вважається
вiдсутнiсть квалiфiкованого й компетентного персоналу Компанiї. Для того, щоб успiшно
залучати й зберiгати квалiфiкований персонал середнього й вищого рiвня, Компанiя впровадила
систему мотивацiї, а також виплачує своїм спiвробiтникам конкурентну зарплату, таким чином,
досягла низького рiвня плинностi персоналу.
Важливим iнструментом у забезпеченнi дiяльностi Компанiї є iнформацiйнi системи.
Керiвництво Компанiї придiляє значної увагу правильному функцiонуванню iнформацiйних
систем, а також їх вiдповiдностi сучасним вимогою.
(д)
Вимоги достатностi капiталу й керування капiталом
Вiдповiдно до вимог закону " Про страхування" страхова компанiя повинна постiйно мати
перевищення
фактичного
запасу
платоспроможностi
над
нормативним
запасом
платоспроможностi. А також чистi активи страховика мають перевищувати зареєстрований
статутний капiтал Компанiї.
Спiввiдношення фактичного та нормативного запасiв платоспроможностi наведено нижче:
2013 2012 2011
Нормативний запас платоспроможностi 7281 6212 1431
Фактичний запас платоспроможностi
69704 34491 22137

Показник перевищення

62423 28279 20706

(е)
Розкриття iнформацiї про капiтал
Визначення капiталу Компанiї укладається в капiталi звичайних акцiй, емiсiйному доходi,
накопиченому нерозподiленому прибутку й iнших резервах капiталу. Керiвництво бачить свою
роль у вiдповiдальностi за збереження й прирiст капiталу, а також за одержання акцiонерами
необхiдної суми прибутку.
Мета Компанiї в завданнi пiдтримки й росту капiталу:
- забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому з метою
надання прибутку акцiонерам i вигiд iншим зацiкавленим сторонам,
- зниження й контроль над ризиками, яким пiддано операцiйне й конкурентне середовище
активiв Компанiї, а, отже, збереження цiлiсностi Компанiї,
- забезпечення достатньої суми прибутку акцiонерiв шляхом реалiзацiї страхових продуктiв, що
користуються попитом у замовникiв по тарифах, вiдповiдних до рiвня ризику й очiкуванням
акцiонерiв.
Компанiя встановлює суму капiталу, який їй необхiдний, пропорцiйно ризикам. Компанiя
управляє структурою свого капiталу й коректує її з урахуванням змiн економiчної ситуацiї й
характеристик ризику поточного середовища. Основнi активи Компанiї складаються, головним
чином, з коштiв i фiнансових iнвестицiй. При цьому пакет даних iнвестицiй досить
диверсифiкований, що дає пiдстави змiцнення фiнансового становища Компанiї.
З метою пiдтримки або змiни структури капiталу, Компанiя може випустити новi акцiї, змiнити
суму дивiдендiв, виплачуваних акцiонерам, погасити заборгованостi, повернути капiтал
акцiонерам або реалiзувати активи для полiпшення грошової позицiї. Як показує досвiд, першi
три методи використовувалися з метою одержання й пiдтримки бажаної структури капiталу.
Компанiя не залучала позиковий капiтал и не планує цього в майбутньому.

5.
Основнi засоби й нематерiальнi активи
Основнi засоби за станом на 31 грудня 2013 р. можуть бути представленi в такий спосiб:
Комп'ютерне обладнання
активи Усього
Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2013 р. 464 167
Введення
43
39
263
Вибуття
5
75
-

Меблi, офiсне устаткування та iнше

394
345
80

1025

На 31 грудня 2013 р. 502

131

657

1290

Амортизацiя
На 01 сiчня 2013 р. 193
Нараховане за рiк 102
Амортизацiя по вибулим

140
14
5

56
84
75

389
200
-

На 31 грудня 2013 р. 290

79

140

509

Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2013 р. 212

52

517

781

80

Нематерiальнi

Основнi засоби за станом на 31 грудня 2012 р. можуть бути представленi в такий спосiб:
Комп'ютерне обладнання
активи Усього
Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2012 р. 203 129
Введення
261 38
167
Вибуття
-

Меблi, офiсне устаткування та iнше

227
466
-

559

На 31 грудня 2012 р. 464

167

394

1025

Амортизацiя
На 01 сiчня 2012 р. 177
Нараховане за рiк 16
Амортизацiя по вибулим

100
40
-

26
30
-

303
86
-

На 31 грудня 2012 р. 193

140

56

389

Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2012 р. 271

27

338

636

Нематерiальнi

-

За станом на 31 грудня 2011 р., основнi засоби можуть бути представленi в такий спосiб:
Комп'ютерне обладнання
активи Усього
Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2011 р. 188 111
Введення
16
44
Вибуття
(1)
(26) -

Меблi, офiсне встаткування та iнше

227
60
(27)

526

На 31 грудня 2011 р. 203

129

227

559

Амортизацiя
На 01 сiчня 2011 р. 142
Нараховане за рiк 36
Амортизацiя по вибулим

90
25
(1)

20
6
(15)

252
67
-

На 31 грудня 2011 р. 177

100

26

303

Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2011 р. 26

29

201

256

Нематерiальнi

(16)

Станом на 31.12.2013 р. в експлуатацiї знаходяться 34 основнi засоби на суму 238 тис. грн., що
повнiстю з амортизованi i мають залишкову вартiсть 0 грн.
В звiтностi за 2011-2013 роки були оцiненi основнi засоби та нематерiальнi активи на
вiдповiднiсть критерiям оцiнки. Основнi засоби було вiдкореговано на суму iнших необоротних
активiв, а саме : зменшено суму ОС та суму амортизацiї на 52 тис. грн., а також суму
адмiнiстративних витрат. Нематерiальнi активи було вiдкореговано на суму 40 тис. грн.,
оскiльки право використання зображення не вiдповiдає критерiям нематерiального активу i

вiдноситься до витрат реклами. А також вiдображено неамортизованi нематерiальнi активи, а
саме лiцензiї на страхову дiяльнiсть, на суму 138,5 тис. грн. Нарахована за П(С)БО амортизацiя
на цi нематерiальнi активи збiльшила прибуток Компанiї та зменшила адмiнiстративнi витрати
на 48 тис. грн.
6.
Iнша дебiторська заборгованiсть
Iнша дебiторська заборгованiсть може бути представлена в такий спосiб:
2013 2012 2011
Дебiторська заборгованiсть по нарахованих вiдсотках 288 73
10
Дебiторська заборгованiсть по податках i зборам 308 202 653
Авансовi платежi постачальникам 2
3
4
Iнша дебiторська заборгованiсть 109 24
86
707 302 753
До дебiторської заборгованостi у 2012 роцi вiднесено 24 тис. грн. що виплачено за страховими
випадками, але документарного пiдтвердження настанню страхового випадку немає.
Страхувальник подає цi документи по мiрi їх надходження. I вiдповiдно списується
заборгованiсть на страховi виплати. Протягом сiчня 2013 року сума заборгованостi була
зменшена i протягом 2014 року вся заборгованiсть буде погашена. Виходячи з таких припущень
резерв дебiторської заборгованостi не формувався.
7.
Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи може бути представлена в такий спосiб:
2013 2012 2011
Вiдкладенi аквiзiцiйнi витрати
7148 825 108

7148

825

108

8.
Кошти
Кошти й еквiваленти по валютах, можуть бути представленi в такому видi:
2013 2012 2011
Кошти в нацiональнiй валютi
27046 11060 915
Кошти в iноземних валютах (в гривневому еквiвалентi) 441
27487 11345 1089

285

174

Кошти i їх еквiваленти включають:
2013 2012 2011
Поточнi рахунки в банку й каса

27487 11345 1089

Процентнi ставки за 2011 - 2013 р. по депозитах становлять вiд 11,9 до 24,0%, залежно вiд
строку й суми розмiщення. Депозити розмiщенi в українськiй гривнi, зi строком погашення вiд 2
до 12 мiсяцiв вiд дати звiтностi. За станом на 31.12.13, 31.12.2012 i 31.12.2011 р. кошти Компанiї
були розмiщенi у 5 банках.
9.
Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї компанiї представленi депозитами
Оскiльки на 31.12.2013 року всi депозити розмiщувалися на короткий строк, до 1 року,

дисконтування фiнансових iнвестицiй не проводилося.
Депозити компанiї можуть бути представленi в такому видi:
2013 2012 2011
Депозити в нацiональнiй валютi 52500 34500 20400
Депозити в iноземнiй валютi (в гривневому еквiвалентi)
55131 37131 23031

2631

2631

2631

10.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання
(a) Визнанi активи й зобов'язання по вiдстроченому оподатковуванню
Визнанi активи й зобов'язання по вiдстроченому оподатковуванню за станом на 31 грудня,
можуть бути представленi в такий спосiб:
2013 2012 2011
Активи
Зобовязання Активи
Зобовязання Активи
Зобовязання
Страховi платежi
(33) (31) (44)
Чиста сума вiдстрочених податкових активiв (зобов'язань)
(44)

-

(33)

-

(31)

(б) Змiна тимчасових рiзниць протягом року
Змiна тимчасових рiзниць протягом року й за станом на 31 грудня 2013 року може бути
презентовано в такий спосiб:
Залишок на 01.01.2013 р. Вплив змiни ставки оподатковування
Змiна за перiод
Разом змiна тимчасових рiзниць, врахована у Звiтi про фiнансовий стан
Залишок на
31.12.2013 р.
Страховi платежi
(31) (3)
(3)
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання)

(33)
(31)

-

(3)

(3)

(33)

Змiна тимчасових рiзниць протягом року й за станом на 31 грудня 2012 року може бути
презентовано в такий спосiб:
Залишок на 01.01.2012 р. Вплив змiни ставки оподатковування
Змiна за перiод
Разом змiна тимчасових рiзниць, врахована у Звiтi про фiнансовий стан
Залишок на
31.12.2012 р.
Страховi платежi
(44) 13
13
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання)

(31)
(44)

-

13

13

(31)

Змiна тимчасових рiзниць протягом року й за станом на 31 грудня 2011 року може бути
презентовано в такий спосiб:
Залишок на 01.01.2011 р. Вплив змiни ставки оподатковування
Змiна за перiод
Разом змiна тимчасових рiзниць, вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан Залишок на
31.12.2011 р.
Страховi платежi
(44) (44)
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання)

(44)
-

-

(44)

(44)

(44)

11.
Статутний капiтал
За станом на 31 грудня 2013 року оголошений i сплачений статутний капiтал Компанiї складався
iз простих акцiй у кiлькостi 11 640 штук, кожна номiнальною вартiстю 1 000 гривень. (за станом
на 31 грудня 2013 р.: 11 640 штук).

12.
Резервний капiтал
Резервний (страховий) фонд Компанiї має становити не менш, нiж 15% статутного капiталу
Компанiї. До досягнення цього розмiру, розмiр щорiчних вiдрахувань у резервний (страховий)
фонд не може бути менше нiж 5% суми прибутку Компанiї. Кошти резервного (страхового)
фонду за рiшенням загальних зборiв можуть використовуватися на покриття збиткiв вiд
дiяльностi Компанiї, виплату дивiдендiв i на iншi напрямки, якi не суперечать українському
законодавству.
Вiдповiдно до українського законодавства, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi
законом доходи у виглядi дивiдендiв або переносити їх у резерв, як це визначено в статутi
Компанiї. Наступне використання коштiв, перенесених у резерв, може бути юридично
обмежене.
Резервний капiтал i руху резервного капiталу за станом на 31 грудня 2012 року може бути
представлений у такий спосiб:
2013 Змiни протягом року 2012 2011
Резервний капiтал

1384

555

829

602

13.
Страховi резерви
Рух у страхових резервах протягом 2013 року може бути презентовано в такий спосiб:
Резерв незароблених премiй
2013 Змiни у звiтi про фiнансовi результати
Резерв незароблених премiй
12267 (1021) 13288 3255

2012

2011

12267 (1021) 13288 3255

Резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй
2013 Змiни у звiтi про фiнансовi результати

2012

2011

Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв 1098 367 731 162
1098 367 731 162
14
Тест адекватностi зобов'язань
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.
Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй використовуються методи
математичного моделювання комбiнованої збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи
теорiї ймовiрностей та математичної статистики.
Результати перевiрки тесту адекватностi зобов'язань для резерву незароблених премiй
пiдтверджують, що останнi є адекватними до страхових зобов'язань Компанiї на 31.12.2013р.
Таким чином, з урахуванням проведеної оцiнки адекватностi зобов'язань розмiр сформованих
резервiв незароблених премiй для кожного виду страхування спiвпадає з фактичним розмiром
сформованих резервiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Обсяг сформованих резервiв
незароблених премiй станом на звiтну дату складає 12 267 тис. грн.
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi) використовуються

методи математичної статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй
для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi
трикутникiв розвитку страхових виплат.
Вiдповiдно до проведеного аналiзу вважаємо, що страховi резерви, що сформованi Компанiєю
на звiтну дату та можуть бути перевiренi актуарними методами, сформовано у вiдповiдностi до
вимог МСФЗ. Для тих видiв страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi
сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть перевiрено шляхом перевiрки статистичних
гiпотез. Обсяг сформованих резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв станом на звiтну дату
складає 1 098 тис. грн.
15.
Кредиторськi зобов'язання
Кредиторськi зобов'язання Компанiї за станом на 31 грудня включали:
2013 2012 2011
Розрахунки за товари, роботи, послуги 2990 36
18
Розрахунки за договорами з страховими агентами
2990 352 29
5980 388 47
16.
Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання Компанiї за станом на 31 грудня включали:
2013 2012 2011
Розрахунки з одержаних авансiв 2
Розрахунки по податковi на прибуток
Розрахунки з оплати працi 153 107
Iншi кредиторськi зобов'язання
Поточнi забезпечення
326 1571 893 111

6
1090
106
130
-

5
650

-

-

В розрахунках з одержаних авансiв вiдображено зобов'язання з повернення частини страхової
премiї за договорами, в яких змiнилися iстотнi умови дiї або строк дiї.
В груднi 2013 року було сформовано поточнi забезпечення за Угодою про надання
консультацiйних послуг з аналiзу вартостi вiд 22.11 2013 року з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПрайсуотерхаузКуперс".
Договiр на суму еквiвалентну 40 тис. дол. США. За цим договором не було здiйснено оплату, а
також не має належним чином оформлених документiв, що пiдтверджують виконання робiт.
Однак роботи було виконано, звiт про виконання оцiнки знаходиться на обговореннi.
17
Валова сума отриманих премiй
Валова сума отриманих премiй протягом 2013 року може бути представлена в такий спосiб:
2013 2012 2011
Страхування вiд нещасних випадкiв
19385,1
15454 3034
Страхування здоров'я на випадок хвороби13700 13280,1
2689
Страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ 901,8 425,2 63
Страхування майна 864,8 403,2 59
Страхування фiнансових ризикiв 3844,3 3439,5 3328
38696 32952 9173
18.
Страховi виплати й страховi вiдшкодування
Валова сума витрат по страхових вiдшкодуваннях протягом 2013 року може бути представлена в
такий спосiб:

2013

2012

2011

Страхування вiд нещасних випадкiв
557,7 93
24
Страхування здоров'я на випадок хвороби786,6 321 48
Страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ
Страхування майна 2
Страхування фiнансових ризикiв 7,7
1358 426 72
19.
Адмiнiстративнi видатки
Адмiнiстративнi видатки протягом 2013 року включали:
2013 2012 2011

6

10

-

Оплата працi, нарахування податкiв i обов'язкових платежiв та iншi витрати на працiвникiв
2584 2010 1686
Оренда
859 477 650
IТ витрати 288 310 235
Утримання офiсу
131 77
67
Витрати на вiдрядження
179 143 124
Витрати на Iнтернет та телефоннiй зв'язок
94
31
7
Представницькi витрати та реклама
117 129 41
Iншi адмiнiстративнi витрати
652 311 128
4904 3488 2971
20.
Видатки на збут
Видатки на збут послуг протягом 2013 року включали :
2013 2012 2011
Комiсiйна винагорода агентовi
Видатки на рекламу 640 424
10190 1831 295

9551
146

1407

149

21.
Iншi операцiйнi доходи й видатки
Iншi операцiйнi доходи й видатки протягом 2013 року включали:
2013 2012 2011
Iншi операцiйнi витрати - Змiна резерву аквiзицiйних витрат
1027
Iншi операцiйнi доходи - Змiна резерву аквiзицiйних витрат 6323 717
Також до iнших операцiйних витрат вiднесенi змiни резерву Заявлених, але неврегульованих
виплат
22.
Фiнансовi доходи й витрати
Фiнансовi доходи протягом 2013 року включали:
2013 2012 2011
Вiдсотки отриманi 8968 3367 1745
Витрати вiд ЦП
(103)
Курсовi рiзницi вiд розмiщених депозитiв 2
8970 3368 1662
23.

Iншi доходи та витрати

1

20

Iншi доходи й видатки протягом 2013 року включали:
2013 2012 2011
Iншi доходи 24
5
1148
Iншi витрати (80) (7941) (90)
(56) (7936) 1058
До iнших витрат у 2012 роцi вiднесено видачу безповоротної фiнансової позики компанiї пов'язанiй особi. Ця видача проведена через фiнансовий результат звiтного перiоду.
24.
Видатки по податковi на прибуток
Видатки по податковi на прибуток вiд страхової й iншої дiяльностi протягом 2013 року
включали:
2013 2012 2011
Податок на прибуток по ставцi 3 %
1158 1002 232
Вплив вiдстроченого податку на прибуток по ставцi 3 %
3
(13) 44
Видатки по податковi прибуток по ставцi 3 % 1161 989 276
Податок на прибуток по ставцi вiд не страхової дiяльностi
1586 673 353
Усього видатки по податковi на прибуток 2747 1662 629
Узгодження ефективної податкової ставки:
2013 2012 2011
Страхова дiяльнiсть Iнша дiяльнiсть
Усього по Компанiї Страхова дiяльнiсть Iнша
дiяльнiсть
Усього по Компанiї Страхова дiяльнiсть Iнша дiяльнiсть
Усього по Компанiї
Прибуток до оподатковування
38609 8348 46957 33399 3203 36602
Ставка податку на прибуток
3%
19%
3%
21%
Теоретичний податок на прибуток 1158 1586 2744 1002 673 1675
Вплив вiд статей, якi не врахованi в розрахунках оподатковуваної бази
447
447 1475
1475
Змiна тимчасових рiзницях 3
(13)
(13) 44
Видатки по податковi на прибуток 1161 1586 2747 989 673 1662

7698
3%
231
87

276

1535
23%
353

9233
485

44
353

629

25.
Пов'язанi сторони
Компанiя здiйснює операцiї зi пов'язаними сторонами в ходi нормальної економiчної дiяльностi.
Пов'язанi сторони мiстять у собi асоцiйованi пiдприємства групу, що контролює, акцiонерiв,
компанiї, що перебувають пiд спiльним контролем власникiв Компанiї, ключовий керiвний
персонал i їх близьких родички, а також компанiї, що перебувають пiд контролем або iстотним
впливом акцiонерiв. Цiни для пов'язаних сторiн визначаються на постiйнiй основi. Умови деяких
операцiй зi пов'язаними сторонами не вiдрiзняються вiд ринкових.
Список пов'язаних осiб з якими проводилися операцiї у 2013 роцi
ПАТ "Банк Руский Стандарт"
Операцiї зi пов'язаними сторонами на 31 грудня можуть бути представленi в такий спосiб:
2013 2012 2011
Страховi премiї
24000 30267 9173
Страховi виплати 1212 377 72
Агентська винагорода
6348 1404 445
Видача фiнансової допомоги
7900
Заборгованiсть по агентськiй винагородi (сальдо)
2990 351 29
Заборгованiсть страховим виплатам (сальдо)
24
24
49

26.
Видатки по оплатi працi ключового управлiнського персоналу за 2013 рiк склали 1075
тис. грн. (2012: 944 тис. грн.; 2011: 800 тис. грн.)
27.
Забезпечення виплат персоналу
Протягом 2013 року для забезпечення виплат персоналу формувався резерв на виплату
вiдпускних.
Операцiї з резервом на виплату вiдпускних станом на 31 грудня можуть бути представленi в
такий спосiб:
Залишок на 01.01.2013р.
Нараховано резерву Використано резерву
Залишок на
31.12.2013р.
Резерв на виплату вiдпускних
(79) 174 (181) (86)
(79) 136 (181) (86)
28.
Загальнi економiчнi умови
Українськiй економiцi як i ранiше властивi ознаки й ризики ринку, що розбудовується. Цi ознаки
включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру й нормативну базу, що регулює
дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти й обмеження по
здiйсненню валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Уряд
почав ряд заходiв, спрямованих на розв'язок даних питань, однак дотепер реформи, необхiднi
для створення фiнансової, правовий i регуляторної систем, не завершенi.
В останнi два-три роки намiтилися позитивнi тенденцiї в економiчному розвитку, вдалося
стабiлiзувати нацiональну валюту, знизити iнфляцiю, був вiдзначений рiст валового
внутрiшнього продукту. Але позитивнi тенденцiї ще не вдалося закрiпити й ситуацiя
залишається нестабiльної, через нестабiльнiсть полiтичної обстановки в країнi.
Подальше iснування полiтичної й економiчної нестабiльностi може привести до непередбачених
змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть
полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування,
включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою вплинути на
можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
29.
Податкова система
У цей час в Українi дiє Податковий кодекс, що вмiщує в собi всi види податкiв, а також регулює
їх нарахування i сплату. Але норми кодексу досi часто змiнюються, положення не завжди до
кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких
проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що
породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi
фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують
у країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Генеральний директор
Головний бухгалтер

Є.В. Супрун
I.О. Пегасiна

