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

Лупир Андрiй Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiтейл-Страхування"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30930046
1.4. Місцезнаходження емітента
-, 01001, Київ, Хрещатик, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0442329329 0444252474
1.6. Електронна поштова адреса емітента
admin@retail.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №82

29.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.retail.ua/ в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

г) інформація про похідні цінні папери

X

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

X

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

X

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду

X

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

X

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

X

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року

X

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

X

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

X

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

X

20. Основні відомості про ФОН

X

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

X

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

X

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

X

24. Правила ФОН

X

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

-

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiтейл-Страхування"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01001
3.1.5. Область, район
3.1.6. Населений пункт
Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Хрещатик, 6
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 306257
3.2.2. Дата державної реєстрації
22.05.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
15000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
15000000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку
320649
3.3.3. Поточний рахунок
26507052600307
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок
3.4. Основні види діяльності
65.12

Iншi види страхування, крiм страхування життя

-

-

-

-

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

-

-

24.04.2013

-

-

Не має лiцензiй на окремi види дiяльностi.

Опис

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

-

ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" не належiть до об'єднань пiдприємств.

Опис

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

24.04.2013

-

-

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Емiтента вiдповiдно до Статуту є:
1) Загальнi збори акцiонерiв Товариства
2)Наглядова рада Товариства
3)Правлiння
4)Ревiзiйна комiсiя (ревiзор)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Далайхiлл Корпорейшен Лтд

232508

3110Кiпр Лiмассол
Крiнон, 16

99.00

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Криворучко Григорiй
Iванович

НН 317511 17.01.1997 Грiнкiвським РВ
УМВСУ в Полтавькiй обл.

0.5

Криворучко Таїса
Олександрiвна

КН 183404 13.09.1996 Гребiнкiвським РВ
ДМВСУ в Полтавськiй обл.

0.5

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв Товариства на кiнець звiтного року складала 58 особи.
Кiлькiсть працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого дня, склала 3 особи. Фонд
оплати працi працiвникiв ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування" за 2012 рiк склав 879 тис.грн. Протягом
звiтного року загальна чисельнiсть працiвникiв Товариства суттєво не змiнювалась.
Товариство має укладений з працiвниками Колективний договiр. Всi працiвники приймаються на
роботу до ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування" вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
В цiлому рiвень квалiфiкацiї працiвникiв Товариства є задовiльним.80% працiвникiв мають повну
вищу освiту.
Працiвники Товариства користуються такими соцiальними пiльгами: матерiальна допомога по
досягненню пенсiйного вiку за умови фактичного виходу на пенсiю, матерiальна допомога у
випадках тяжких захворювань, матерiальна допомога у випадках смертi родичiв першої лiнiї.
Працiвникi Товариства не володiють акцiями ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування" .

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лупир Андрiй Вiталiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 093004 14.08.1995 Павлоградський МВ УМВСУ в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Альфа-Страхування", Радник Голови Правлiння
6.1.8. Опис
Згiдно посадових iнструкцiй
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Даниленко Тетяна Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 473782 28.11.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Сузiр'я" Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Згiдно посадових iнструкцiй
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я,
Паспортні дані фізичної особи
Дата
по батькові
(серія, номер, дата видачі, орган,
Посада
внесення до
посадової
який видав)* або ідентифікаційний
реєстру
особи
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

- - 24.04.2013 -

24.04.2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

ДАЛАЙХIЛЛ
КОРПОРЕЙШЕН
ЛТД

232508

3110 Республiка Кiпр
- Київ Крiнон,16

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість за видами акцій

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

14850000

99.00000000000

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

0

0

0

Усього

0

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

прості
іменні

прості на
пред'явника

14850000 99.00000000000

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
24.04.2012
100
Загальнi збори акцiонерiв (далi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ – СТРАХУВАННЯ» (далi – «Товариство») проведенi 24 квiтня
2012 року за адресою: 01001, вул. Хрещатик, 6 (2-й поверх), м. Київ, Україна. Порядок денний: 1. Про
обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про обрання Голови Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про обрання секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4.
Про затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Розгляд та
затвердження рiчного Звiту Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження звiту Голови правлiння за 2011
рiк. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та ухвалення рiшення про розподiл прибутку та
збиткiв Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 8.
Затвердження Звiту Наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдком розгляду звiту. 9.
Затвердження звiту Правлiння Товариства та прийняття рiшення за наслiдком розгляду звiту. 10.
Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2011 рiк.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів

18.04.2012

27.04.2011

Дата виплати дивідендів
Опис

Дивiденди за 2011 рiк не виплачувалися. Рiшення вiд 24.04.2012р. Протокол 2/12
Загальних зборiв акцiонерiв.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

- Україна - Київ Тропiнiна 7г

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового

Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.11.2009

Міжміський код та телефон

-

Факс

-

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозита

Опис

-

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2013

-

-

-

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0

0

0

0

Протягом звiтного року рiшення про додатковi випуски емiсiйних цiнних паперiв (окрiм акцiй) не приймалися.

Опис

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна Кількість у
вартість
випуску
(грн.)
(штук)

1

2

3

4

5

26.04.2013

-

-

00

0

Опис

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Процентна
ставка за
облігаціями (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за
звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

6

7

8

9

10

11

0

0

-

0

26.04.2013

Протягом звiтного року рiшення про додатковi випуски облiгацiй не приймалися.

11.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн.)

1

2

3

4

5

26.04.2013

-

-

0

0

Опис

Кількість у
Форма існування та Загальна номінальна Дата погашення
випуску (штук)
форма випуску
вартість (грн.)
облігацій

Протягом звiтного року рiшення про випуски ншiх цiнних паперiв (окрiм акцiй) не приймалися.

6

7

8

0

26.04.2013

11.3. Інформація про інші цінні папери
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

0

0

-

24.04.2013
Опис

-

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

Вид похідних
цінніх
паперів

Різновид
похідних
цінних
паперів

Серія

Строк
розміщення

Строк
дії

Строк
(термін)
виконання

Кількість похідних
цінних паперів у
випуску (шт.)

Обсяг
випуску
(грн.)

Характеристика
базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24.04.2013

-

-

-

-

-

0

0

Не має.

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента

Кількість акцій,
що викуплено
(шт.)

Дата реєстрації випуску
акцій, що викуплено
(шт.)

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,
що викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

0

24.04.2013

0

24.04.2013

-

-

0

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Акція проста

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

0

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
За звiтний перiод iснування Товариства не було таких змiн, як: злиття, приєднання, перетворення,
подiл та процедури банкрутства. У майбутньому не плануються та не очiкуються: злиття,
приєднання, перетворення, подiл, видiл або купiвлю чи продаж понад 10 вiдсоткiв вартостi
активiв.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Товариство не має фiлiй, представництв та iншiх вiдокремлених пiдроздiлiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
За звiтний перiод не було жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiдприємствi встановлено таку облiкову полiтику:
1.Межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi - 100,00 грн. (за винятком бiблiотечних
фондiв).
2.Методи облiку та принципи оцiнки активiв i зобов'язань пiдприємства:
2.1 Основнi засоби, нематерiальнi активи.
2.1.1 Одиницею облiку вважати окремий обєкт основних засобiв, iнших необоротних матерiальних
активiв, нематерiальних активiв.
2.1.2 Групування основних засобiв та нематерiальних активiв в аналiтичному облiку проводити
згiдно з Планом рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та
органiзацiй, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291.
2.1.3 Для iнвентаризацiї, призначення основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i
нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного використання при їх придбаннi та
експлуатацiї, а також для списання малоцiнних i швидкозношуваних предметiв та матерiалiв
створена комiсiя.
2.1.4 У складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю не бiльше 2500 (двi
тисячi пятсот) грн. та з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року.
2.1.5 Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв прийняти рiвною 0
(нуль) грн.
2.1.6 Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом.
2.1.7 Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв
нараховувати методом списання 100% вартостi в першому мiсяцi використання об?єкта.
2.1.8 Амортизацiю iншiх необоротних матерiальних активiв (крiм МНМА та бiблiотечних фондiв)
нараховувати прямолiнiйним методом.
2.1.9 Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.
2.1.10 Встановити наступнi строки корисного використання основних засобiв:
- машини та обладнання - 5 рокiв;
- транспортнi засоби - 8 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв;
- iншi основнi засоби - 12 рокiв.
2.2 Запаси.
2.2.1 Одиницею запасiв вважати кожне найменування.
2.2.2 Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображати у кiлькiсно-сумовому виразi.
2.2.3 Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, МШП, iнших виробничих запасiв здiйснювати методом

середньозваженої собiвартостi в цiлому за мiсяць.
2.3 Заборгованiсть та забезпечення.
2.3.1 Резерв сумнiвних боргiв формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi.
2.4 Доходи i витрати.
2.4.1 Дохiд признавати згiдно П(С)БО №15 "Доходи".
2.4.2 Витрати признавати згiдно П(С)БО №16 "Витрати".
2.4.3 Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства на рахунку 79 "Фiнансовi результати"
визначати щоквартально.
2.5 Технiчнi резерви.
2.5.1 Формувати i вести облiк таких технiчних резервiв за видами страхування (крiм страхування
життя):
- незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових
платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не
минули на звiтну дату;
- збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за
вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у
виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування.
- резерв коливань збитковостi.
- збиткiв, якi виникли, але не заявленi методом фiксованого вiдсотка.
2.5.2 Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд
часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi не можуть
бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових премiй,
страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв
(розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку:
- частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за першi три
мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну четверту;
- частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за наступнi
три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну другу;
- частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три
мiсяцi розрахункового перiоду множаться на три четвертих;
- одержанi добутки додаються.
Текст аудиторського висновку
Власникам акцiй, керiвництву
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
1. Незалежна аудиторська перевiрка проведена на предмет пiдтвердження достовiрностi, повноти
та вiдповiдностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi статей Балансу, Звiту про
фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до
фiнансової звiтностi, що додаються, ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» (далi по тексту – Компанiя або ПрАТ «СК
«РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»») за 2012 рiк станом на 31.12.12 року.
2. Аудит розпочатий 15.03.2013 р. та закiнчений 07.04.2013 р.
3. Аудиторська перевiрка проводилась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв серiї ААВ № 779090 вiд 15.03.2012 р., номер запису 1 068 120 0000 025616, копiя
якого додається), що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до
Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 04.11.2015 р. рiшенням

Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010 р., та Свiдоцтва Аудиторської палати
України про вiдповiднiсть системи контролю якостi, реєстрацiйний номер № 0331, виданого згiдно
рiшення АПУ № 264/4 вiд 31.01.2013 р. (копiї додаються); мiсцезнаходження: 01042, м. Київ,
бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, контактнi телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail:
info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Лiщенко Тетяною Вiкторiвною (сертифiкат
аудитора № 004540, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 99 вiд 23.02.2001
р., дiя якого подовжена до 23.02.2015 р. рiшенням Аудиторської палати України № 210/4 вiд
28.01.2010 р., та Свiдоцтва Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, реєстрацiйний номер № 001169 серiї А, виданий 09.02.2006 р., строк дiї: 09.02.2006 р. по
23.02.2015р., що додається) на пiдставi:
- Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09. 2008 р. № 514-VI, iз змiнами та
доповненнями;
- Закону України «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами та
доповненнями;
- Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» вiд
12.07.2001 р. № 2664-III, iз змiнами та доповненнями;
- Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 р. №
448/96-ВР, iз змiнами та доповненнями;
- Закону України «Про страхування» вiд 07.03.2006 р. № 85/96-ВР, iз змiнами та доповненнями;
- Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №
996-ХIV, iз змiнами та доповненнями;
- Iнструкцiї по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань
i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 30.11.1999 р. № 291, iз змiнами та доповненнями;
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України;
- Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-ХII вiд 22.04.1993 р., зi змiнами та
доповненнями;
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011 р.;
- Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1591 вiд 19.12.2006 р. в редакцiї
рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1482 вiд 20.10.2011 р.;
- Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011 р.;
- Iнших законодавчих та нормативних актiв України;
- Договору № 07-1/03-13 вiд 28.03.2013 р.
4.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIЮ
Повна назва Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
Код ЄДПРОУ
30930046
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв,дата та
номер запису в ЄДРПОУ Серiя АА № 642560 вiд 11.09.2012 р.
Запис № 10741070024000152 вiд 30.08.2012р.
Орган, що видав Виписку
Шевченкiвська районна у мiстi Києва державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 01001, м. Київ, вул..Хрещатик , будинок 6
Види дiяльностi згiдно Довiдки АА № 6425601 вiд 11.09.2012р.. з ЄДРПОУ вiддiлу статистки у
Шевченкiвському районi 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи Реєстрацiйний номер 11101127 вiд 21.08.2004 р.
Чисельнiсть працiвникiв 58
Компанiя не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Згiдно ст. 2 Статуту в редакцiї вiд 17.05.2011р. № 10741050020000152, Компанiя має самостiйний
баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зi своїм найменуванням, знак для товарiв та
послуг. Майно компанiї формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Основнi види дiяльностi Компанiї вiдповiдно до установчих документiв
Вiдповiдно до ст. 3 вказаного вище Статуту, метою дiяльностi Компанiї є отримання прибутку
шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв
громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним
законодавством.
Предметом дiяльностi Компанiї є проведення страхування, перестрахування та здiйснення
фiнансової дiяльнiстi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.
Компанiя займається проведенням усiх видiв обов’язкового та добровiльного страхування та
перестрахування згiдно з чинним законодавством України, на якi вона отримала лiцензiї.
Фiнансовою дiяльнiстю Компанiї є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та iншi цiннi
папери, придбання паїв пiдприємства, нерухомостi, землi, випуск у встановленому порядку i
продаж власних цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, векселiв) тощо.
Компанiя здiйснює iншi види фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi в порядку, визначеному
чинним законодавством України.
Компанiя може надавати послуги iншим страховикам на пiдставi укладених агентських угод та
угод про сумiсну дiяльнiсть.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi:
№ з/п Серiя та номер лiцензiї Форма страхування Вид страхової дiяльностi Дата видачi лiцензiї
Остання дата дiї лiцензiї
1 АВ № 584820 Добровiльне Страхування вiд нещасних випадкiв 12.08.2011. безстроковий
2 АВ № 584819 Добровiльне Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 12.08.2011
безстроковий
3 АВ № 584821 Добровiльне Страхування вантажiв та багажу 12.08.2011 безстроковий
4 АВ № 584816 Добровiльне Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
12.08.2011 безстроковий
5 АВ № 584817 Добровiльне Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та
багажу) 12.08.2011 безстроковий
6 АВ № 584818 Добровiльне Страхування медичних витрат 12.08.2011. безстроковий
7 АВ № 584815 Добровiльне Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (виключаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 12.08.2011 безстроковий
8 АД № 039845 Обов’язкове Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв. 10.07.2012 безстроковий
Вiдповiдно до свiдоцтва № 162 вiд 31.10.2012р., виданого Моторним (транспортним) страховим
бюро України, Компанiя є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро
України i має право на укладання договорiв з обов’язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї України.
Iнформацiя про рахунки, вiдкритi в банкiвських установах
Поточнi рахунки за 2012 р.:
Назва банку № рахунку МФО Банку
АТ «Укрсиббанк» 26504291677800 351005
ПАТ «Приватбанк» 26507052600307 300335

ПАТ Райффайзен Банк Аваль 265041004 380805
ПАТ «ПУМБ» в м. Києвi 26503748 334851
Банк «СОЮЗ» 26504200101088 380515
ПАТ «ТЕРРА-БАНК» 26502301034784 380601
ПАТ «Укрпрофбанк» 2650131029 300205
ПАТ «Енергобанк» 2650938131601 300272
Вiдкритi депозитнi рахунки Компанiї станом на 31.12.2012р.
Назва банку № рахунку МФО банку
ПАТ «Укрпрофбанк» 26512310290741 300205
ПАТ «ТЕРРА-БАНК» 26513301034784 380601
Банк «СОЮЗ» 26526200101088 380515
ПАТ «Енергобанк» 2652138131601 300272
Вiдомостi про акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками (iстотна участь) статутного
капiталу
Найменування акцiонера Доля в статутному капiталi (%)
Далайхiл Корпорейшн ЛТД (Кiпр) 99
Вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть:
Голова Правлiння:
– Лупир Андрiй Вiталiйович – обраний Наглядовою Радою ПрАТ «СК «РIТЕЙЛСТРАХУВАННЯ» (протокол № 1/2011 вiд 25.01.2011 р.) та призначений на посаду (наказ №
32/11к вiд 27.01.2011р.) з 27.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Головний бухгалтер:
– Пугач Наталiя Сергiївна – з 01.03.2011р. (наказ № 43/11к вiд 28.02.2011р.) по 03.03.2012р. (наказ
№ 13/12-к вiд 03.03.2012р.).
– Бредихiна Анастасiя Олександрiвна – з 05.03.2012р. (наказ №13/1/12-К вiд 05.03.2012р.) по
25.03.2012р. (наказ №24/12-1К вiд 25.03.2012р.)
– Кузьменко Олег Володимирович – з 26.03.2012р. (наказ № 25/12-к вiд 26.03.2012р.), по
11.04.2012р. (наказ № 32/12-К вiд 10.04.2012р.).
– Бредихiна Анастасiя Олександрiвна – з 12.04.2012р. (наказ №32/12-К вiд 10.04.2012р.) по
22.04.2012р. (наказ №34/12-1К вiд 19.04.2012р.)
– Даниленко Тетяна Олександрiвна – з 23.04.2012 р. (наказ № 35/12-к вiд 23.04.2012р.), по
теперiшнiй час.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
5. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли станом на звiтну
дату, та прийнятої облiкової полiтики в межах обсягу iнформацiї, що має подаватись до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдповiдальнiсть керiвництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функцiонування
системи внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання фiнансової
звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилок або шахрайства, вибiр та
застосування належної облiкової полiтики, здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих
обставин є обґрунтованими.
Вiдповiдальнiсть аудитора
6. Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного
аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення
Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011р. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор
дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити

достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Обсяг та процедури аудиторської перевiрки
7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та
пояснень у фiнансовiй звiтностi. Обранi процедури залежать вiд професiйного судження аудитора,
в тому числi вiд оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок або
шахрайства. При оцiнцi ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що впливає на
пiдготовку i достовiрне подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, доцiльних та iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю Компанiї.
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до
Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011 р. та Вимог до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
№ 1360 вiд 29.09.2011 р.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв
бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. проведений вибiрковим
порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi викривлення (помилки).
В ходi аудиту не проводився заглиблений аналiз якостi ведення податкового облiку, що не
виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевiркою.
При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку:
Можливi значення базового показника,
в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi,
у % Межа
суттєвої помилки,
в тис. грн.
0 – 25 15 0 – 3,25
25 – 50 14,67 3,67 – 7,34
50 – 100 14,37 57,19 – 14,37
100 – 500 13,07 13,07 – 65,35
500 – 2 000 13,77 68,85 – 275,4
2 000 – 5 000 12,27 245,4 – 613,5
5 000 – 10 000 12,17 608,5 – 1 217
10 000 – 100 000 й вище 10,0 1 000 – 10 000 й вище
Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi – валюта Балансу
Компанiї станом на 31.12.2012 р.
Отже, станом на 31.12.12 р. валюта балансу Компанiї становила 36755,7 тис. грн., вiдповiдно –
рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 3 675,6 тис. грн. Це означає, що всi можливi
випадки допустимих помилок в сумi 3 675,6 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi.
З урахуванням рiвня суттєвостi перевiрки та iнших властивих аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть
того, що будь-якi iстотнi помилки можуть залишитись не знайденими.
8. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
- Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року
- Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2012 рiк
- Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2012 рiк
- Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2012 рiк

- Примiтки до звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
9. Концептуальною основою при складаннi фiнансових звiтiв Компанiї є Закон України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV iз змiнами та
доповненнями (надалi – Закон № 996) та Iнструкцiя по застосуванню плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та
органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 iз
змiнами та доповненнями (надалi – Iнструкцiя № 291), а також вiдповiднi Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iншi нормативнi документи.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ).
Компанiя вперше застосувала МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ –
1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Компанiї у вiдповiдностi до НС(П)БО була
складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, складається на основi даних
бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у
вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством
України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення
фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996XIV вiд 16.07.1999 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику.
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Компанiї є Наказ про
облiкову полiтику пiдприємства № 01-Б вiд 03.01.2012р. з додатками.
Облiкова полiтика на ПрАт «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» в цiлому вiдповiдає Закону України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, МСФЗ,
iншим нормативним актам.
10. Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi
та документах ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ», що були наданi аудитору керiвниками та
працiвниками Компанiї, яка вважається надiйною та достовiрною.
Бухгалтерський облiк Компанiї в цiлому вiдповiдає вимогам вищезазначених нормативних актiв.
Всi активи i пасиви Компанiї облiкованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Статтi балансу
вiдповiдають плану рахункiв бухгалтерського облiку та даним синтетичного облiку.
За 2012 рiк данi синтетичного облiку в цiлому вiдповiдають даним звiтних форм.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Компанiї за 2011 рiк була здiйснена iншим аудитором
– Приватним пiдприємцем Ратушем Володимиром Борисовичем - в звiтi якого вiд 10.04.2012 р.
мiститься умовно-позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави
для висловлення професiйної думки.
11. Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки:
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених
розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора, а саме:
Аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, у зв’язку з тим,
що аудит був призначений пiсля 30.11.2012 р.;
Перехiдний перiод при переходi на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та перше їх
застосування при складанi фiнансової звiтностi за 2012 рiк;
У складi фiнансових активiв Компанiї облiковуються фiнансовi iнвестицiї в акцiї українських
емiтентiв, якi не мають бiржових котирувань, та якi утримуються для продажу протягом
невизначеного перiоду часу. Управлiнський персонал Компанiї не здiйснював їх переоцiнку на

дату звiтностi. Зазначенi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в облiку й звiтностi Компанiї за
iсторичною вартiстю. Аудитор не мав змоги отримати достатнi аудиторськi докази щодо
справедливої вартостi цих фiнансових iнвестицiй. В результатi цього аудитор, вiдповiдно, не мав
змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях їх вартостi, а також елементiв, що
формують звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал.
Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином на пiдставi МСА 705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
12. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА
• Концептуальна основа при складаннi фiнансових звiтiв Компанiї – Закон України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV iз змiнами та
доповненнями, й вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi
Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiї, що
прийнятi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ), а
також чинне законодавство України.
• Компанiєю виконанi основнi процедури при переходi на Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
• На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi б могли бути необхiдними в разi
наявностi факторiв впливу на фiнансову звiтнiсть, про якi йдеться у попередньому параграфi,
iнформацiя у рiчних фiнансових звiтах достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» станом
на 31.12.2012 року та його фiнансовi результати на зазначену дату.
Дата аудиторського висновку: 08 квiтня 2013 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004540 вiд 23.02.2001 р.
Сертифiкат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.
Додаткова iнформацiя,
яка розкривається вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011р.
13. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
Корпоративне управлiння ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» здiйснюється згiдно вимог
чинного законодавства України.
Так, в Статутi Компанiї (редакцiя, затверджена Загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова Компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ», протокол № 2/11 вiд
29 квiтня – 01 травня 2011р., та зареєстровано Шевченкiвською районною у м. Києвi державною
адмiнiстрацiю вiд 17.05.2011р. вiд № 10741050020000152) закрiпленi мета та предмет дiяльностi
Компанiї, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв управлiння Компанiї, система
монiторингу та контролю за дiяльнiстю Компанiї, функцiї посадових осiб Компанiї, порядок
розкриття iнформацiї про Компанiю, умови iснування Компанiї в суспiльствi.
ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»» дотримується затверджених процедур та правил власної
корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
– Положеннями Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про Правлiння, Про Ревiзiйну комiсiю
(ревiзора);
– iснуванням органiв управлiння, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної
комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї та її фiнансовi результати, яка затверджуються

щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах
акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
14. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв i документiв та розрахункiв проведена станом на 30.11.12 р. на пiдставi наказу
№75 вiд 30.11.2012 р. Данi iнвентаризацiйних вiдомостей звiрялись з даними бухгалтерського
облiку. Нестач або лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
14.1. Активи
Iнформацiя за видами активiв розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:
- в рядку 010 форми № 1 достовiрно вiдображена залишкова вартiсть нематерiальних активiв у
вiдповiдностi до МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». Загальна залишкова вартiсть нематерiальних
активiв станом на 31.12.2012 р. складає 254,4 тис. грн.;
- в рядку 030 форми № 1 достовiрно вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв у
вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби». Загальна залишкова вартiсть основних засобiв
станом на 31.12.2012 р. складає 204,5 тис. грн.;
- в рядках 045, 150 та 220 форми № 1 достовiрно вiдображена вартiсть фiнансових iнвестицiй у
вiдповiдностi до МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» та 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка». Згiдно облiкових полiтик Компанiї iнвестицiї, що є в наявностi для продажу,
якi не мають бiржових котирувань, вiдображаються за iсторичною вартiстю (за собiвартiстю
придбання). Загальна вартiсть фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2012 р. складає 22757,2 тис.
грн.;
- в рядку 060 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть вiдстрочених податкових активiв у
вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток». Загальна вартiсть вiдстрочених податкових
активiв станом на 31.12.2012 р. складає 2,3 тис. грн.;
- в рядку100 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть запасiв у вiдповiдностi до МСБО 2
«Запаси». Загальна вартiсть запасiв в станом на 31.12.2012 р. складає 31,3 тис. грн.;
- в рядку 160 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть дебiторська заборгованiсть яка станом
на 31.12.2012 р. складає в загальнiй сумi 1711,30 тис. грн.. грн.;
- в рядку 210 форми № 1 достовiрно вiдображена iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у
складi якої облiковуються страховi виплати перестрахувальникам та iнша заборгованiсть. Загальна
сума iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.12 р. складає 739,7 тис. грн.;
- в рядку 230 форми № 1 достовiрно вiдображенi залишки коштiв на поточних та депозитних
банкiвських рахунках Компанiї в нацiональнiй та iноземнiй валютах на 31.12.2012 р. в загальнiй
сумi 9764,6 тис. грн., що пiдтверджується вiдповiдними первинними документами.
14.2. Забезпечення та зобов’язання
Iнформацiя за видами забезпечень та зобов’язань розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а
саме:
- в рядку 410 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi резерви коливань
збитковостi в сумi 28,8 тис. грн.;
- в рядку 415 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi страховi резерви в сумi
3827,2 тис. грн.;
- в рядку 420 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображена частка перестраховикiв у
резервах незароблених премiй в сумi 397,0 тис. грн.;
- в рядку 610 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi iншi поточнi

зобов’язання в загальнiй сумi 414,8 тис. грн.
- в рядку 470 та 530 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображена поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи (послуги) в сумi 469,7 тис. грн.;
- в рядку 550 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi поточнi зобов’язання за
розрахунками з бюджетом в сумi 92,9 тис. грн.;
- в рядку 610 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi iншi поточнi
зобов’язання в загальнiй сумi 414,8 тис. грн.
14.3. Власний капiтал
Розрахунок розмiру власного капiталу Компанiї за результатами господарської дiяльностi згiдно
даних фiнансової звiтностi наведений нижче:
Розрахунок розмiру власного капiталу
.
№ з/п Найменування показника На 31.12.11 На 31.12.12
1234
1. Статутний капiтал (ряд. 300 Балансу), в тис. грн. 15000 15000
2. Додатковий вкладений капiтал (ряд. 320 Балансу), в тис. грн. 5000 5000
3. Iнший додатковий капiтал (ряд. 330 Балансу), в тис. грн. 0 0
4. Резервний капiтал (ряд. 340 Балансу), в тис. грн. 381,6 394,9
5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(ряд. 350 Балансу), в тис. грн. 11975 11924,4
6. Неоплачений капiтал (ряд. 360 Балансу), в тис. грн. 0 0
7. Власний капiтал
(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6), в тис. грн. 32356,6 32319,3
Iнформацiя за статтями власного капiталу розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:
14.3.1. Статутний капiтал
Загальний розмiр статутного капiталу Компанiї складає 15 000 тис. грн., який розподiлений на
25000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 600 грн. кожна. Державною Комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 25000 простих
iменних акцiй на загальну суму 15 000 000 грн. (реєстрацiйний номер 1034/1/10 вiд 09.11.2010 р.).
Данi про формування статутного капiталу пiдтвердженi висновком незалежної аудиторської фiрми
ТОВ АФ «Профi-сервiс» вiд 25.11.2011р.
Статутний капiтал Компанiї згiдно п.п. 4.1 та 4.2 Статуту, який затверджено Загальними зборами
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова Компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»,
протокол № 2/11 вiд 29 квiтня – 01 травня 2011р., та зареєстровано Шевченкiвською районною у
м. Києвi державною адмiнiстрацiю вiд 17.05.2011р. пiд № 10741050020000152 статутний фонд
Товариства становить 15000000,00 грн.
Станом на 31.12.2012 р. частки акцiонерiв у Статутному капiталi Компанiї розподiляються
наступним чином:
Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй Доля в статутному капiталi (%) Частка в Статутному капiталi, грн.
Криворучко Григорiй Iванович 125 0,5 75000,0
Криворучко Таїса Олександрiвна 125 0,5 75000,0
Далайхiл Корпорейшн ЛТД (Кiпр) 24750 99 14850000,0
Разом 25000 100 15 000 000,0
Отже, Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 р. складає 15 000 тис. грн., що вiдповiдає
Балансу (код рядка 300).
Статутний капiтал Компанiї в загальнiй сумi 15000 тис. грн. сформований акцiонерами грошовими
коштами в повному обсязi.
Заборгованостi учасникiв перед Компанiєю по внесках до Статутного капiталу не встановлено.

14.3.2. Резервний капiтал
У статтi «Резервний капiтал» Компанiєю вiдображений сформований за рахунок нерозподiленого
прибутку резервний капiтал. Згiдно п. 6.2 Статуту в редакцiї вiд 17.05.2011р. №
10741050020000152 резервний капiтал Компанiї створюється i поповнюється за рахунок прибутку.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Компанiї загальна сума резервного капiталу станом на
31.12.12 р. становить 394,9 тис грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 340).
Використання резервного капiталу протягом 2012 року Компанiєю не здiйснювалось.
14.3.3. Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)
У статтi нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) Компанiєю врахованi результати
дiяльностi минулих рокiв та прибутки поточного року.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Компанiї загальна сума нерозподiлених прибуткiв станом на
31.12.12 р. становить 11924,4 тис грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 350).
14.4. Результати дiяльностi Компанiї
Основною дiяльнiстю Компанiї є дiяльнiсть з видiв добровiльного страхування, обов’язкового
страхування, iнших, нiж страхування життя, вiдповiдно до зазначених вище лiцензiй.
Прiоритетним видом дiяльностi Компанiї в поточному роцi було майнове страхування,а саме:
страхування наземного транспорту та майна фiзичних та юридичних осiб.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв добровiльного страхування iнших, нiж страхування життя,
визначений виходячи з обсягiв надходжень страхових платежiв, часток страхових платежiв,
належних перестраховикам, вiдрахувань у резерви незароблених премiй, премiй та часток
перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
За перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. Компанiєю отримано доходiв в загальнiй сумi 52826,5 тис.
грн., а саме вiд:
- отримання власних зароблених страхових премiй – 4759 тис. грн.
- доходи вiд надання послуг iнших страховикiв – 239,0 тис. грн.
- iншi операцiйнi доходи -2583,8 тис. грн.
- отримання процентiв по депозитах – 27,1 тис. грн.
- реалiзацiї фiнансових активiв – 45217,6 тис. грн.
Витрати Компанiї за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. становлять 52731,9 тис. грн. i складаються
з:
- страховi витрати та страховi вiдшкодування – 4134,4 тис. грн.
- собiвартостi реалiзованих послуг – 117,4 тис. грн.
- собiвартiсть реалiзованих фiнансових активiв – 44716,2 тис. грн.
- вiдрахування в технiчнi резерви,iншi нiж резерви незароблених премiй-259,7 тис. грн.
- адмiнiстративнi витрати – 2606,6 тис. грн.
- витрат на збут – 628,4 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати-4,6тис. грн.
- податку на прибуток – 264,6 тис. грн.
Отже, за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. фiнансовим результатом Компанiї є прибуток в сумi
94,6 тис. грн., що вiдповiдає даним Звiту про фiнансовi результати (код рядка 220).
15. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ
З метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерними
товариствами та реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України (№ 435-IV вiд
16.01.2003 р.), Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Рiшенням вiд 17 листопада
2004 р. № 485 схвалила «Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств» (надалi – Рекомендацiї).
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї за 2012 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Вартiсть майна
(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань, у тому числi страхових Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)

123
36755,7 4436,4 32319,3
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у
вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:
тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1234
2012 р. 32319,3 15 000 17319,3
За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi
вартiсть чистих активiв Компанiї перевищує розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам
чинного законодавства України та не передбачає проведення процедури оголошення про
зменшення статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу
України.
16. IНША IНФОРМАЦIЯ
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув
вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Компанiї припущення про безперервнiсть
дiяльностi Компанiї, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку,
що Компанiя здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може
передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi
Компанiї на безперервнiй основi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе
вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати
аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв
до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти,
якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Компанiї.
07 квiтня 2013 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004540 вiд 23.02.2001 р.
Сертифiкат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.
Додаток № 1
до Звiту незалежних аудиторiв
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
В 2012 роцi ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування" показав позитивну динамiку розвитку, про що
наглядно засвiдчують високi темпи приросту ключових показникiв його дiяльностi. Чистий
прибуток за 2012 рiк склав 95 тис. грн. Вартiсть нетто-активiв складає 36501 тис. грн., що
перевищує розмiр зареєстрованого статутного (складеного) капiталу на 21501 тис. грн.
Прiорiтетними напрямками в звiтному перiодi 2012 року було страхування вiд страхування

наземного транспорту (крiм залiзничного). Також серед прибуткових видiв страхування зазначенi:
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, страхування майна, страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування"
своєчасно здiйснює розрахунки iз Страхувальниками.
ПРАТ СК "Рiтейл-Страхування" здiйснює комерцiйну дiяльнiсть по всiй територiї України.
Розповсюдження страхових послуг за допомогою страхових агентiв, працiвникiв компанi. Для
розширення страхового поля та збiльшення надходжень страхових платежiв страхове товариство
використовує рекламу, а також роботу з населенням.
Основними споживачами послуг Емiтента є фiзичнi особи - власники транспортних засобiв,
фiзичнi особи - власники iншого майна, юридичнi особи - власники майнових комплексiв,
автотранспортнi пiдприємства, пiдприємства з великою кiлькiстю спiвробiтникiв.
Рiвень тарифу, що обумовлює вартiсть страхової послуги, встановлюється на пiдставi дiючого
законодавства України, та згiдно вiдповiдних Правил, зареєстрованих Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
Страхова дiяльнiсть не залежить вiд сезонних факторiв. У певнiй мiрi є зв'язок попиту на страховi
послуги в залежностi вiд економiчної ситуацiї та стабiльнiстю у країнi. Але ПРАТ СК "ПРАТ СК
"Рiтейл-Страхування" впевнено та стабiльно функцiонує на страховому ринку України, з кожним
роком збiльшуючи кiлькiсть клiєнтiв, що надалi стають постiйними.
Основним джерелом надходжень Товариства є страховi платежi клiєнтiв - фiзичних осiб.
Протягом 2012 року значно збiльшився об'єм страхових платежiв, що надходили за Договорами
страхування вiд клiєнтiв, що свiдчить про ефективну стратегiчну полiтику Товариства. Кiлькiсть
укладених договорiв за звiтний рiк свiдчить про велику кiлькiсть клiєнтiв, серед яких визначити
основним не представляється можливим. Клiєнтська база є диверсифiкованою, у Товариства немає
клiєнтiв, за рахунок яких було отримано понад 10% або бiльше доходу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя щодо запланованого значного придбання основних засобiв або iнших активiв вiдсутня.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31 грудня 2012 року в Товариствi вiдсутнi збiльшення або зменшення, якi б виникали в
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
створених безпосередньо у власному капiталi.
Рiвень використання основних засобiв Товариством - 100%.
Всi основнi засоби є виробничого призначення i використовуються для забезпечення поточної
дiяльностi Товариства. Iнформацiя щодо запланованих модернiзацiї та придбання основних
засобiв або iнших активiв вiдсутня.
У звiтному роцi Товариством капiтальний ремонт основних засобiв не здiйснювався.
Станом на 31 грудня 2012 року у Товариствi вiдсутнi основнi засоби, що оформленi у заставу.
Iнформацiя про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв вiдсутня.
Станом на 31 грудня 2012 року в Товариствi вiдсутнi основнi засоби стосовно яких є передбаченi
чинним законодавством обмеження щодо володiння, користування чи розпорядження; вiдсутнi
основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); вiдсутнi
основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу.

Переоцiнка основних засобiв протягом 2012 року не проводилась.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На кiнець 2012 року суттєвi поточнi ризики в дiяльностi емiтента не виявленi.
Потенцiйнi ризики можуть визначатися факторами полiтичного та економiчного характеру,
конкурентним середовищем, тощо.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Iнформацiя про судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi включають
вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарних активiв чи сумарного обсягу реалiзацiї емiтента,
меншого з цих двох показникiв), у яких учасниками виступають емiтент, його дочiрнi
пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли, члени наглядової ради чи виконавчого органу, iншi
посадовi особи емiтента та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента вiдсутня.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та за допомогою
поворотньої фiнансової допомоги. Залучених коштiв не було.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного
перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Можливi макроекономiчнi фактори впливу на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства:
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi, в тому числi внаслiдок розвитку
несприятливої кон'юнктури на свiтових фiнансових ринках;
- нестабiльнiсть чинного законодавства, в т.ч. податкової полiтики держави;
- можливi змiни полiтики держави щодо ринку страхових послуг;
- форс-мажорнi обставини.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У 2012 роцi емiтентом проводилась полiтика щодо дослiдження та розробки нових страхових
продуктiв.
Протягом 2012 року працiвники пiдвищували квалiфiкацiю щодо розробки продуктiв та приймали
участь у конференцiях,семiнарах i т.п.
Придбались новi програмнi забезпечення, перiодичнi видання. Також емiтентом проводились
розробки щодо удосконалення iснуючої CRM-системи обслуговування клiєнтiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
На кiнець звiтного перiоду Товариство судових справ не мало.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
За останнi три роки фiнансовий стан та результати дiяльностi емiтента покращуються.
Чистий прибуток/збиток склав : 2010 рiк -5662,2 тис.грн, 2011 рiк - 265,7 тис.грн.. 2012 рiк - 94,6
тис.грн.
Збiльшилися обсяги сплачених платежiв - у 2010 р.- 1573 тис.грн, у 2011 роцi - 4647 тис.грн., у
2012 роцi - 7244,1 тис. грн.
Простроченої заборгованостi по розрахункам з бюджетом та позабюджетними фондами на кiнец
звiтностi, не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

574

625

0

0

574

625

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

296

328

0

0

296

328

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

278

297

0

0

278

297

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

574

625

0

0

574

625

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби Товариства за строками корисноУ фiнансовому облiку Товариства необоротнi
активи визнаються по первiснiй вартостi тобто по фактичнiй собiвартостi основних засобiв у сумi
грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) основних засобiв. Пiсля первiсного визнання обє'кта основних засобiв як
активу його подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням
накопиченого зносу. Нарахування амортизацiї (зносу) необоротних активiв здiйснюється
прямолiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної
вартостi протягом строку корисного використання активу. Станом на 01.01.2011 року на балансi
Товариства облiковувались основнi засоби, первiсна вартiсть яких становила 280 тис.грн., знос- 86
тис.грн., справедлива (залишкова) вартiсть - 194 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло всього
основних засобiв на суму первiсної вартостi 316 тис.грн., нараховано амортизацiї всього за рiк на
суму 156 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року на балансi Товариства облiковувались основнi засоби
первiсна вартiсть яких становила 574 тис.грн., знос 222 тис.грн., залишкова вартiсть 352 тиго
використання розподiляються на групи: група 1 "машини та обладнання" - строк корисного
використання - 5 рокiв; група 2 "iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)" - строк корисного
використання - 5 рокiв; група 3 "iншi основнi засоби" - строк корисного використання - 12 рокiв.
Станом на 31 грудня 2011 року в Товариствi вiдсутнi збiльшення або зменшення, якi б виникали в
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
створених безпосередньо у власному капiталi. Рiвень використання основних засобiв Товариством
- 100%. Всi основнi засоби є виробничого призначення i використовуються для забезпечення
поточної дiяльностi Товариства. Iнформацiя щодо запланованих модернiзацiї та придбання
основних засобiв або iнших активiв вiдсутня. У звiтному роцi Товариством капiтальний ремонт
основних засобiв не здiйснювався. Станом на 31 грудня 2012 року у Товариствi вiдсутнi основнi
засоби, що оформленi у заставу. Iнформацiя про суму укладених угод на придбання у
майбутньому основних засобiв вiдсутня. Станом на 31 грудня 2012 року в Товариствi вiдсутнi
основнi засоби стосовно яких є передбаченi чинним законодавством обмеження щодо володiння,
користування чи розпорядження; вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються
(консервацiя, реконструкцiя тощо); вiдсутнi основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для

продажу. Переоцiнка основних засобiв протягом 2012 року не проводилась.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

32319

32357

Статутний капітал
(тис. грн.)

15000

15000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

15000

15000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний перiод
перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст.155 Цивiльного
кодексу України. Вартiсть чистих активiв за 2012 рiк складає 32319 тис. грн., рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 17319 тис. грн.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на 31.12.2011р. Товариство не мало зобов'язань за кредитами, цiнними
паперами, податковими та iншими зобов'язаннями.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основний
вид
продукції

1
1

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї
виробленої
продукції

2

3

4

5

6

7

8

Страховi
послуги

договiр

7244

100

договiр

7244

100

у натуральній у грошовій
формі (фізична формі (тіс.
од. вим.)
грн.)

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Частки страхових платежiв, належнi
перестраховикам

14

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування особи
гаранта

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження
гаранта

1

2

3

4

5

24.04.2013

-

-

-

-----

Опис

Не має.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

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

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

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

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

2

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Не було створено.

Інші (запишіть)

Не було створено.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Члени наглядової ради не
отримують винагороди.

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): Вiдсутнi критерiї.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Усiх членiв було переобрано.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Юридичний вiддiл

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

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

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не було продовжено строк дiї
свiдоцтва

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Не було iнших.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi.

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Не було змiн.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Станом на
31.12.2012 в Товариствi не прийнято кодекс (принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Станом на 31.12.2012 в Товариствi не прийнято кодекс (принципiв, правил) корпоративного
управлiння
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Станом на 31.12.2012 в
Товариствi не прийнято кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Страхова компанiя створена з метою одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж
Акцiонерами Товариства шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик дiяльностi
по наданню юридичним особам резидентам та нерезидентам України, громадянам України,
особам без громадянства, громадянам iнших держав будь-яких страхових послуг в рiзних галузях
дiяльностi, забезпечення страхового захисту їх iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних їм
при настаннi страхових випадкiв i реалiзацiї на основi отриманих прибуткiв соцiальних та
економiчних iнтересiв її Акцiонерiв та членiв трудового колективу.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
- ДАЛАЙХIЛЛ КОРПОРЕЙШЕН ЛТД - ЄДРПОУ 232508, мiсцезнаходження - Кипр 3110, м.
Лiмассол Крiнон, буд.16, частка власностi- 99,0%.
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 виконавчого органу внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди страховiй компанiї або споживачам фiнансових послуг не було.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Протягом року до ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" органами державної влади не були застосованi
жоднi заходи впливу.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Страхової компанiї. Процес
управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i
комплексний характер. В 2012 роцi не було значних факторiв ризикiв, якi би впливали на
дiяльнiсть страхової компанiї.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
На протязi 2012 року система внутрiшнього аудиту не функцiонувала.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом 2012 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi
ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" не вiдбувалося.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
На протязi 2012 року не здiйснювалася оцiнка активiв при їх купiвлi-продажу.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
На протязi 2012 року не було операцiй з пов'язаними особами.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок за 2012 рiк вiдповiдає вимогам органiв, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного

протягом року.
Зовнiшнiм аудитором ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" призначено аудиторську фiрму ТОВ
"Блискор Гарант", код ЄДРПОУ 16463676. Мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, бул. М.
Приймаченко, 1/27.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Блискор Гарант" 10 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Послуги ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" надаються фiрмою ТОВ "Блискор Гарант" вперше.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги на протязi 2012 року не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не вiдбувалося.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Аудиторськi послуги ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" надавалися в 2009р. фiрмою ТОВ "ПрофiтАП", на протязi 2010-2012 рокiв фiрмою ТОВ "Профi-Сервiс".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
До аудитора Аудиторською палатою України протягом 2012 року жодних стягнень не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
В ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" є механiзм розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Уповноважений розглядати скарги начальник вiддiлу юридичного супроводу Бiла Р.В.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
На протязi 2012 року надiйшла одна скарга до ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування". На запит
Нацкомфiнпослуг було надано пакет документiв щодо даної справи, про результати розгляду нас
повiдомлено не було. Два страхувальника Товариства подали позови до Шевченкiвського
районного суду м. Києва, спори про стягнення страхового вiдшкодування. Справи перебувають в
процесi судового розгляду, рiшення наразi не винесено.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування" не було.
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Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

87

255

- первісна вартість

011

205

381

- накопичена амортизація

012

( 118 )

( 126 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

352

204

- первісна вартість

031

574

625

- знос

032

( 222 )

( 421 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

17780

17141

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

2

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

18219

17602

Виробничі запаси

100

104

31

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

999

999

- чиста реалізаційна вартість

160

864

1711

- первісна вартість

161

864

1711

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

820

740

Поточні фінансові інвестиції

220

9632

4618

- в національній валюті

230

4179

9765

- у т.ч. в касі

231

71

87

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

105

1290

Усього за розділом II

260

16703

19154

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

34922

36756

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

15000

15000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

5000

5000

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

382

395

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

11975

11924

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

32357

32319

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

29

Сума страхових резервів

415

2831

3827

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

819

397

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

2012

3459

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

135

Усього за розділом III

480

0

135

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

96

335

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

0

93

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

457

415

Усього за розділом IV

620

553

843

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

34922

36756

Примітки

-

Керівник

Лупир А.В.

Головний
бухгалтер

Даниленко Т.О.
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

4759

4100

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

( 4134 )

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

625

4100

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 117 )

( 1782 )

- прибуток

050

508

2318

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

2821

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2607 )

( 2218 )

Витрати на збут

080

( 628 )

( 458 )

Інші операційні витрати

090

( 264 )

( 405 )

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 170 )

( 763 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

27

19

Інші доходи

130

45219

6931

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

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 44716 )

( 5776 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

360

411

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 265 )

( 145 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

95

266

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

95

266

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

222

91

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

878

572

Відрахування на соціальні заходи

250

215

228

Амортизація

260

207

156

Інші операційни витрати

270

2095

411

Разом

280

3617

1458

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

25000

25000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

25000

25000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00

0.01

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.00

0.01

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

-

Керівник

Лупир А.В.

Головний
бухгалтер

Даниленко Т.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 02 |
число)
05
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Рiтейл-Страхування"

за ЄДРПОУ

Територія

30930046

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

07774

за КВЕД

65.12

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7136

5731

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

12

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3766

194

Товарів (робіт, послуг)

090

( 2336 )

( 2303 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 718 )

( 439 )

Витрат на відрядження

110

(9)

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 304 )

( 246 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 353 )

( 225 )

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

130

( 126 )

(0)

Цільових внесків

140

( 1045 )

(0)

Інші витрачання

145

( 6779 )

( 3091 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-756

-379

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-756

-379

- фінансових інвестицій

180

37675

5380

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

7

17

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

( 31340 )

( 1209 )

- необоротних активів

250

(0)

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

6342

4188

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

6342

4188

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

5586

3809

Залишок коштів на початок року

410

4179

370

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

Примітки

-

Керівник

Лупир А.В.

Головний
бухгалтер

Даниленко Т.О.

430

9765

4179

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 02 | 05
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "РiтейлСтрахування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

30930046

за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

07774

за КВЕД

65.12

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

15000

0

5000

0

382

11975

0

0

32357

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

-133

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

15000

0

5000

0

382

11842

0

0

32224

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

95

0

0

95

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

13

-13

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

13

82

0

0

95

Залишок на кінець року

300

15000

0

5000

0

395

11924

0

0

32319

Примітки

-

Керівник

Лупир А.В.

Головний бухгалтер

Даниленко Т.О.

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок
(ЗВIТ незалежних аудиторiв)
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI та ФIНАНСОВОГО СТАНУ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
Власникам акцiй, керiвництву
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
1. Незалежна аудиторська перевiрка проведена на предмет пiдтвердження достовiрностi, повноти
та вiдповiдностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi статей Балансу, Звiту про
фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до
фiнансової звiтностi, що додаються, ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» (далi по тексту – Компанiя або ПрАТ «СК
«РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»») за 2012 рiк станом на 31.12.12 року.
2. Аудит розпочатий 15.03.2013 р. та закiнчений 07.04.2013 р.
3. Аудиторська перевiрка проводилась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв серiї ААВ № 779090 вiд 15.03.2012 р., номер запису 1 068 120 0000 025616, копiя
якого додається), що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до
Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 04.11.2015 р. рiшенням
Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010 р., та Свiдоцтва Аудиторської палати
України про вiдповiднiсть системи контролю якостi, реєстрацiйний номер № 0331, виданого згiдно
рiшення АПУ № 264/4 вiд 31.01.2013 р. (копiї додаються); мiсцезнаходження: 01042, м. Київ,
бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, контактнi телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail:
info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Лiщенко Тетяною Вiкторiвною (сертифiкат
аудитора № 004540, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 99 вiд 23.02.2001
р., дiя якого подовжена до 23.02.2015 р. рiшенням Аудиторської палати України № 210/4 вiд
28.01.2010 р., та Свiдоцтва Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, реєстрацiйний номер № 001169 серiї А, виданий 09.02.2006 р., строк дiї: 09.02.2006 р. по
23.02.2015р., що додається) на пiдставi:
 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09. 2008 р. № 514-VI, iз змiнами та
доповненнями;
 Закону України «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами та
доповненнями;
 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»
вiд 12.07.2001 р. № 2664-III, iз змiнами та доповненнями;
 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 р.
№ 448/96-ВР, iз змiнами та доповненнями;
 Закону України «Про страхування» вiд 07.03.2006 р. № 85/96-ВР, iз змiнами та доповненнями;
 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №
996-ХIV, iз змiнами та доповненнями;
 Iнструкцiї по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291, iз змiнами та доповненнями;
 Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi

Мiнiстерства фiнансiв України;
 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-ХII вiд 22.04.1993 р., зi змiнами та
доповненнями;
 Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011 р.;
 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1591 вiд 19.12.2006 р. в редакцiї
рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1482 вiд 20.10.2011 р.;
 Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм
емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011 р.;
 Iнших законодавчих та нормативних актiв України;
 Договору № 07-1/03-13 вiд 28.03.2013 р.
4. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIЮ
Повна назва Приватне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
Код ЄДПРОУ
30930046
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв,дата та
номер запису в ЄДРПОУ Серiя АА № 642560 вiд 11.09.2012 р.
Запис № 10741070024000152 вiд 30.08.2012р.
Орган, що видав Виписку
Шевченкiвська районна у мiстi Києва державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 01001, м. Київ, вул..Хрещатик , будинок 6
Види дiяльностi згiдно Довiдки АА № 6425601 вiд 11.09.2012р.. з ЄДРПОУ вiддiлу статистки у
Шевченкiвському районi 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи Реєстрацiйний номер 11101127 вiд 21.08.2004 р.
Чисельнiсть працiвникiв 58
Компанiя не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Згiдно ст. 2 Статуту в редакцiї вiд 17.05.2011р. № 10741050020000152, Компанiя має самостiйний
баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зi своїм найменуванням, знак для товарiв та
послуг. Майно компанiї формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Основнi види дiяльностi Компанiї вiдповiдно до установчих документiв
Вiдповiдно до ст. 3 вказаного вище Статуту, метою дiяльностi Компанiї є отримання прибутку
шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв
громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним
законодавством.
Предметом дiяльностi Компанiї є проведення страхування, перестрахування та здiйснення
фiнансової дiяльнiстi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.
Компанiя займається проведенням усiх видiв обов’язкового та добровiльного страхування та
перестрахування згiдно з чинним законодавством України, на якi вона отримала лiцензiї.
Фiнансовою дiяльнiстю Компанiї є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та iншi цiннi
папери, придбання паїв пiдприємства, нерухомостi, землi, випуск у встановленому порядку i
продаж власних цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, векселiв) тощо.
Компанiя здiйснює iншi види фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi в порядку, визначеному
чинним законодавством України.
Компанiя може надавати послуги iншим страховикам на пiдставi укладених агентських угод та

угод про сумiсну дiяльнiсть.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi:
№ з/п Серiя та номер лiцензiї Форма страхування Вид страхової дiяльностi Дата видачi лiцензiї
Остання дата дiї лiцензiї
1 АВ № 584820 Добровiльне Страхування вiд нещасних випадкiв 12.08.2011. безстроковий
2 АВ № 584819 Добровiльне Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 12.08.2011
безстроковий
3 АВ № 584821 Добровiльне Страхування вантажiв та багажу 12.08.2011 безстроковий
4 АВ № 584816 Добровiльне Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
12.08.2011 безстроковий
5 АВ № 584817 Добровiльне Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та
багажу) 12.08.2011 безстроковий
6 АВ № 584818 Добровiльне Страхування медичних витрат 12.08.2011. безстроковий
7 АВ № 584815 Добровiльне Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (виключаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 12.08.2011 безстроковий
8 АД № 039845 Обов’язкове Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв. 10.07.2012 безстроковий
Вiдповiдно до свiдоцтва № 162 вiд 31.10.2012р., виданого Моторним (транспортним) страховим
бюро України, Компанiя є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро
України i має право на укладання договорiв з обов’язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї України.
Iнформацiя про рахунки, вiдкритi в банкiвських установах
Поточнi рахунки за 2012 р.:
Назва банку № рахунку МФО Банку
АТ «Укрсиббанк» 26504291677800 351005
ПАТ «Приватбанк» 26507052600307 300335
ПАТ Райффайзен Банк Аваль 265041004 380805
ПАТ «ПУМБ» в м. Києвi 26503748 334851
Банк «СОЮЗ» 26504200101088 380515
ПАТ «ТЕРРА-БАНК» 26502301034784 380601
ПАТ «Укрпрофбанк» 2650131029 300205
ПАТ «Енергобанк» 2650938131601 300272
Вiдкритi депозитнi рахунки Компанiї станом на 31.12.2012р.
Назва банку № рахунку МФО банку
ПАТ «Укрпрофбанк» 26512310290741 300205
ПАТ «ТЕРРА-БАНК» 26513301034784 380601
Банк «СОЮЗ» 26526200101088 380515
ПАТ «Енергобанк» 2652138131601 300272
Вiдомостi про акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками (iстотна участь) статутного
капiталу
Найменування акцiонера Доля в статутному капiталi (%)
Далайхiл Корпорейшн ЛТД (Кiпр) 99
Вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть:
Голова Правлiння:
– Лупир Андрiй Вiталiйович – обраний Наглядовою Радою ПрАТ «СК «РIТЕЙЛСТРАХУВАННЯ» (протокол № 1/2011 вiд 25.01.2011 р.) та призначений на посаду (наказ №
32/11к вiд 27.01.2011р.) з 27.01.2011 р. по теперiшнiй час.
Головний бухгалтер:
– Пугач Наталiя Сергiївна – з 01.03.2011р. (наказ № 43/11к вiд 28.02.2011р.) по 03.03.2012р. (наказ

№ 13/12-к вiд 03.03.2012р.).
– Бредихiна Анастасiя Олександрiвна – з 05.03.2012р. (наказ №13/1/12-К вiд 05.03.2012р.) по
25.03.2012р. (наказ №24/12-1К вiд 25.03.2012р.)
– Кузьменко Олег Володимирович – з 26.03.2012р. (наказ № 25/12-к вiд 26.03.2012р.), по
11.04.2012р. (наказ № 32/12-К вiд 10.04.2012р.).
– Бредихiна Анастасiя Олександрiвна – з 12.04.2012р. (наказ №32/12-К вiд 10.04.2012р.) по
22.04.2012р. (наказ №34/12-1К вiд 19.04.2012р.)
– Даниленко Тетяна Олександрiвна – з 23.04.2012 р. (наказ № 35/12-к вiд 23.04.2012р.), по
теперiшнiй час.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
5. Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли станом на звiтну
дату, та прийнятої облiкової полiтики в межах обсягу iнформацiї, що має подаватись до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вiдповiдальнiсть керiвництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функцiонування
системи внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання фiнансової
звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилок або шахрайства, вибiр та
застосування належної облiкової полiтики, здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих
обставин є обґрунтованими.
Вiдповiдальнiсть аудитора
6. Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного
аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення
Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011р. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор
дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити
достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Обсяг та процедури аудиторської перевiрки
7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та
пояснень у фiнансовiй звiтностi. Обранi процедури залежать вiд професiйного судження аудитора,
в тому числi вiд оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок або
шахрайства. При оцiнцi ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що впливає на
пiдготовку i достовiрне подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, доцiльних та iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю Компанiї.
Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, видання 2010 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до
Рiшення Аудиторської Палати України № 229/7 вiд 31.03.2011 р. та Вимог до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
№ 1360 вiд 29.09.2011 р.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв
бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. проведений вибiрковим
порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi викривлення (помилки).
В ходi аудиту не проводився заглиблений аналiз якостi ведення податкового облiку, що не

виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевiркою.
При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку:
Можливi значення базового показника,
в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi,
у % Межа
суттєвої помилки,
в тис. грн.
0 – 25 15 0 – 3,25
25 – 50 14,67 3,67 – 7,34
50 – 100 14,37 57,19 – 14,37
100 – 500 13,07 13,07 – 65,35
500 – 2 000 13,77 68,85 – 275,4
2 000 – 5 000 12,27 245,4 – 613,5
5 000 – 10 000 12,17 608,5 – 1 217
10 000 – 100 000 й вище 10,0 1 000 – 10 000 й вище
Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi – валюта Балансу
Компанiї станом на 31.12.2012 р.
Отже, станом на 31.12.12 р. валюта балансу Компанiї становила 36755,7 тис. грн., вiдповiдно –
рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 3 675,6 тис. грн. Це означає, що всi можливi
випадки допустимих помилок в сумi 3 675,6 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi.
З урахуванням рiвня суттєвостi перевiрки та iнших властивих аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть
того, що будь-якi iстотнi помилки можуть залишитись не знайденими.
8. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
 Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року
 Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2012 рiк
 Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2012 рiк
 Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2012 рiк
 Примiтки до звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
9. Концептуальною основою при складаннi фiнансових звiтiв Компанiї є Закон України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV iз змiнами та
доповненнями (надалi – Закон № 996) та Iнструкцiя по застосуванню плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та
органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 iз
змiнами та доповненнями (надалi – Iнструкцiя № 291), а також вiдповiднi Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iншi нормативнi документи.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової
звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ).
Компанiя вперше застосувала МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ –
1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Компанiї у вiдповiдностi до НС(П)БО була
складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, складається на основi даних
бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у
вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством
України, шляхом внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення
фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996XIV вiд 16.07.1999 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику.
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Компанiї є Наказ про

облiкову полiтику пiдприємства № 01-Б вiд 03.01.2012р. з додатками.
Облiкова полiтика на ПрАт «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» в цiлому вiдповiдає Закону України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, МСФЗ,
iншим нормативним актам.
10. Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi
та документах ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ», що були наданi аудитору керiвниками та
працiвниками Компанiї, яка вважається надiйною та достовiрною.
Бухгалтерський облiк Компанiї в цiлому вiдповiдає вимогам вищезазначених нормативних актiв.
Всi активи i пасиви Компанiї облiкованi i вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Статтi балансу
вiдповiдають плану рахункiв бухгалтерського облiку та даним синтетичного облiку.
За 2012 рiк данi синтетичного облiку в цiлому вiдповiдають даним звiтних форм.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Компанiї за 2011 рiк була здiйснена iншим аудитором
– Приватним пiдприємцем Ратушем Володимиром Борисовичем - в звiтi якого вiд 10.04.2012 р.
мiститься умовно-позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави
для висловлення професiйної думки.
11. Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки:
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених
розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора, а саме:
Аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, у зв’язку з тим,
що аудит був призначений пiсля 30.11.2012 р.;
Перехiдний перiод при переходi на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та перше їх
застосування при складанi фiнансової звiтностi за 2012 рiк;
У складi фiнансових активiв Компанiї облiковуються фiнансовi iнвестицiї в акцiї українських
емiтентiв, якi не мають бiржових котирувань, та якi утримуються для продажу протягом
невизначеного перiоду часу. Управлiнський персонал Компанiї не здiйснював їх переоцiнку на
дату звiтностi. Зазначенi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в облiку й звiтностi Компанiї за
iсторичною вартiстю. Аудитор не мав змоги отримати достатнi аудиторськi докази щодо
справедливої вартостi цих фiнансових iнвестицiй. В результатi цього аудитор, вiдповiдно, не мав
змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях їх вартостi, а також елементiв, що
формують звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал.
Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином на пiдставi МСА 705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
12. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА
• Концептуальна основа при складаннi фiнансових звiтiв Компанiї – Закон України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV iз змiнами та
доповненнями, й вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi
Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiї, що
прийнятi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ), а
також чинне законодавство України.
• Компанiєю виконанi основнi процедури при переходi на Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
• На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi б могли бути необхiдними в разi
наявностi факторiв впливу на фiнансову звiтнiсть, про якi йдеться у попередньому параграфi,
iнформацiя у рiчних фiнансових звiтах достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» станом
на 31.12.2012 року та його фiнансовi результати на зазначену дату.

Дата аудиторського висновку: 08 квiтня 2013 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004540 вiд 23.02.2001 р.
Сертифiкат ICCAA № 0001852 от 15.04.2004 р.

Додаткова iнформацiя,
яка розкривається вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 1360 вiд 29.09.2011р.
13. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
Корпоративне управлiння ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ» здiйснюється згiдно вимог
чинного законодавства України.
Так, в Статутi Компанiї (редакцiя, затверджена Загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Страхова Компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ», протокол № 2/11 вiд
29 квiтня – 01 травня 2011р., та зареєстровано Шевченкiвською районною у м. Києвi державною
адмiнiстрацiю вiд 17.05.2011р. вiд № 10741050020000152) закрiпленi мета та предмет дiяльностi
Компанiї, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв управлiння Компанiї, система
монiторингу та контролю за дiяльнiстю Компанiї, функцiї посадових осiб Компанiї, порядок
розкриття iнформацiї про Компанiю, умови iснування Компанiї в суспiльствi.
ПрАТ «СК «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»» дотримується затверджених процедур та правил власної
корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
– Положеннями Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про Правлiння, Про Ревiзiйну комiсiю
(ревiзора);
– iснуванням органiв управлiння, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної
комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї та її фiнансовi результати, яка затверджуються
щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах
акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
14. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв i документiв та розрахункiв проведена станом на 30.11.12 р. на пiдставi наказу
№75 вiд 30.11.2012 р. Данi iнвентаризацiйних вiдомостей звiрялись з даними бухгалтерського
облiку. Нестач або лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
14.1. Активи
Iнформацiя за видами активiв розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:
 в рядку 010 форми № 1 достовiрно вiдображена залишкова вартiсть нематерiальних активiв у

вiдповiдностi до МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи». Загальна залишкова вартiсть нематерiальних
активiв станом на 31.12.2012 р. складає 254,4 тис. грн.;
 в рядку 030 форми № 1 достовiрно вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв у
вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби». Загальна залишкова вартiсть основних засобiв
станом на 31.12.2012 р. складає 204,5 тис. грн.;
 в рядках 045, 150 та 220 форми № 1 достовiрно вiдображена вартiсть фiнансових iнвестицiй у
вiдповiдностi до МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» та 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка». Згiдно облiкових полiтик Компанiї iнвестицiї, що є в наявностi для продажу,
якi не мають бiржових котирувань, вiдображаються за iсторичною вартiстю (за собiвартiстю
придбання). Загальна вартiсть фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2012 р. складає 22757,2 тис.
грн.;
 в рядку 060 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть вiдстрочених податкових активiв у
вiдповiдностi до МСБО 12 «Податки на прибуток». Загальна вартiсть вiдстрочених податкових
активiв станом на 31.12.2012 р. складає 2,3 тис. грн.;
 в рядку100 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть запасiв у вiдповiдностi до МСБО 2
«Запаси». Загальна вартiсть запасiв в станом на 31.12.2012 р. складає 31,3 тис. грн.;
 в рядку 160 форми № 1 достовiрно вiдображено вартiсть дебiторська заборгованiсть яка станом
на 31.12.2012 р. складає в загальнiй сумi 1711,30 тис. грн.. грн.;
 в рядку 210 форми № 1 достовiрно вiдображена iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у
складi якої облiковуються страховi виплати перестрахувальникам та iнша заборгованiсть. Загальна
сума iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.12 р. складає 739,7 тис. грн.;
 в рядку 230 форми № 1 достовiрно вiдображенi залишки коштiв на поточних та депозитних
банкiвських рахунках Компанiї в нацiональнiй та iноземнiй валютах на 31.12.2012 р. в загальнiй
сумi 9764,6 тис. грн., що пiдтверджується вiдповiдними первинними документами.
14.2. Забезпечення та зобов’язання
Iнформацiя за видами забезпечень та зобов’язань розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а
саме:
 в рядку 410 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi резерви коливань
збитковостi в сумi 28,8 тис. грн.;
 в рядку 415 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi страховi резерви в сумi
3827,2 тис. грн.;
 в рядку 420 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображена частка перестраховикiв
у резервах незароблених премiй в сумi 397,0 тис. грн.;
 в рядку 610 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi iншi поточнi
зобов’язання в загальнiй сумi 414,8 тис. грн.
 в рядку 470 та 530 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображена поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи (послуги) в сумi 469,7 тис. грн.;
 в рядку 550 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi поточнi зобов’язання за
розрахунками з бюджетом в сумi 92,9 тис. грн.;
 в рядку 610 форми № 1 станом на 31.12.2012 р. достовiрно вiдображенi iншi поточнi
зобов’язання в загальнiй сумi 414,8 тис. грн.
14.3. Власний капiтал
Розрахунок розмiру власного капiталу Компанiї за результатами господарської дiяльностi згiдно
даних фiнансової звiтностi наведений нижче:
Розрахунок розмiру власного капiталу

.
№ з/п Найменування показника На 31.12.11
На 31.12.12
1234
1. Статутний капiтал (ряд. 300 Балансу), в тис. грн. 15000 15000
2. Додатковий вкладений капiтал (ряд. 320 Балансу), в тис. грн. 5000 5000
3. Iнший додатковий капiтал (ряд. 330 Балансу), в тис. грн. 0 0
4. Резервний капiтал (ряд. 340 Балансу), в тис. грн. 381,6 394,9
5. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(ряд. 350 Балансу), в тис. грн. 11975 11924,4
6. Неоплачений капiтал (ряд. 360 Балансу), в тис. грн. 0 0
7. Власний капiтал
(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3 + ряд.4 + ряд.5 + ряд.6), в тис. грн. 32356,6 32319,3
Iнформацiя за статтями власного капiталу розкрита у фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України, а саме:
14.3.1. Статутний капiтал
Загальний розмiр статутного капiталу Компанiї складає 15 000 тис. грн., який розподiлений на
25000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 600 грн. кожна. Державною Комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 25000 простих
iменних акцiй на загальну суму 15 000 000 грн. (реєстрацiйний номер 1034/1/10 вiд 09.11.2010 р.).
Данi про формування статутного капiталу пiдтвердженi висновком незалежної аудиторської фiрми
ТОВ АФ «Профi-сервiс» вiд 25.11.2011р.
Статутний капiтал Компанiї згiдно п.п. 4.1 та 4.2 Статуту, який затверджено Загальними зборами
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова Компанiя «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»,
протокол № 2/11 вiд 29 квiтня – 01 травня 2011р., та зареєстровано Шевченкiвською районною у
м. Києвi державною адмiнiстрацiю вiд 17.05.2011р. пiд № 10741050020000152 статутний фонд
Товариства становить 15000000,00 грн.
Станом на 31.12.2012 р. частки акцiонерiв у Статутному капiталi Компанiї розподiляються
наступним чином:
Назва акцiонера Кiлькiсть акцiй Доля в статутному капiталi (%) Частка в Статутному капiталi, грн.
Криворучко Григорiй Iванович 125 0,5 75000,0
Криворучко Таїса Олександрiвна 125 0,5 75000,0
Далайхiл Корпорейшн ЛТД (Кiпр) 24750 99 14850000,0
Разом 25000
100
15 000 000,00
Отже, Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 р. складає 15 000 тис. грн., що вiдповiдає
Балансу (код рядка 300).
Статутний капiтал Компанiї в загальнiй сумi 15000 тис. грн. сформований акцiонерами грошовими
коштами в повному обсязi.
Заборгованостi учасникiв перед Компанiєю по внесках до Статутного капiталу не встановлено.
14.3.2. Резервний капiтал
У статтi «Резервний капiтал» Компанiєю вiдображений сформований за рахунок нерозподiленого
прибутку резервний капiтал. Згiдно п. 6.2 Статуту в редакцiї вiд 17.05.2011р. №
10741050020000152 резервний капiтал Компанiї створюється i поповнюється за рахунок прибутку.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Компанiї загальна сума резервного капiталу станом на
31.12.12 р. становить 394,9 тис грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 340).
Використання резервного капiталу протягом 2012 року Компанiєю не здiйснювалось.
14.3.3. Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)
У статтi нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) Компанiєю врахованi результати
дiяльностi минулих рокiв та прибутки поточного року.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Компанiї загальна сума нерозподiлених прибуткiв станом на

31.12.12 р. становить 11924,4 тис грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 350).
14.4. Результати дiяльностi Компанiї
Основною дiяльнiстю Компанiї є дiяльнiсть з видiв добровiльного страхування, обов’язкового
страхування, iнших, нiж страхування життя, вiдповiдно до зазначених вище лiцензiй.
Прiоритетним видом дiяльностi Компанiї в поточному роцi було майнове страхування,а саме:
страхування наземного транспорту та майна фiзичних та юридичних осiб.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв добровiльного страхування iнших, нiж страхування життя,
визначений виходячи з обсягiв надходжень страхових платежiв, часток страхових платежiв,
належних перестраховикам, вiдрахувань у резерви незароблених премiй, премiй та часток
перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
За перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. Компанiєю отримано доходiв в загальнiй сумi 52826,5 тис.
грн., а саме вiд:
 отримання власних зароблених страхових премiй – 4759 тис. грн.
 доходи вiд надання послуг iнших страховикiв – 239,0 тис. грн.
 iншi операцiйнi доходи -2583,8 тис. грн.
 отримання процентiв по депозитах – 27,1 тис. грн.
 реалiзацiї фiнансових активiв – 45217,6 тис. грн.
Витрати Компанiї за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. становлять 52731,9 тис. грн. i складаються
з:
 страховi витрати та страховi вiдшкодування – 4134,4 тис. грн.
 собiвартостi реалiзованих послуг – 117,4 тис. грн.
 собiвартiсть реалiзованих фiнансових активiв – 44716,2 тис. грн.
 вiдрахування в технiчнi резерви,iншi нiж резерви незароблених премiй-259,7 тис. грн.
 адмiнiстративнi витрати – 2606,6 тис. грн.
 витрат на збут – 628,4 тис. грн.
 iншi операцiйнi витрати-4,6тис. грн.
 податку на прибуток – 264,6 тис. грн.
Отже, за перiод 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р. фiнансовим результатом Компанiї є прибуток в сумi
94,6 тис. грн., що вiдповiдає даним Звiту про фiнансовi результати (код рядка 220).
15. ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ
З метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерними
товариствами та реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України (№ 435-IV вiд
16.01.2003 р.), Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Рiшенням вiд 17 листопада
2004 р. № 485 схвалила «Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств» (надалi – Рекомендацiї).
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї за 2012 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Вартiсть майна
(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань,
у тому числi страхових Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
123
36755,7 4436,4 32319,3
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у
вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:
тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1234
2012 р. 32319,3 15 000 17319,3

За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi
вартiсть чистих активiв Компанiї перевищує розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам
чинного законодавства України та не передбачає проведення процедури оголошення про
зменшення статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу
України.
16. IНША IНФОРМАЦIЯ
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув
вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Компанiї припущення про безперервнiсть
дiяльностi Компанiї, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку,
що Компанiя здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може
передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi
Компанiї на безперервнiй основi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе
вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати
аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв
до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти,
якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Компанiї.
Iнформацiя стосовно розрахунку та аналiзу показникiв лiквiдностi (платоспроможностi) та
фiнансової стабiльностi Компанiї наведена у Додатку № 1 до цього Звiту незалежних аудиторiв.
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Додаток № 1
до Звiту незалежних аудиторiв
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ЛIКВIДНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI УЧАСНИКА
ФОНДОВОГО РИНКУ
Висновки базуються на пiдставi розрахункiв показникiв платоспроможностi та фiнансової
стабiльностi Компанiї в 2012 роцi, наведених у Довiдцi про фiнансовий стан нижче.
1. К о е ф i ц i є н т и л i к в i д н о с т i
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Компанiї, якi можуть бути
використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Значення показника 22,7 – є вищим за норму. Це свiдчить про достатню можливiсть Компанiї
оплачувати рахунки по власних поточних зобов'язаннях.
1.2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi Компанiї по оплатi поточних
зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Цей коефiцiєнт
розраховується за винятком менш лiквiдної частини активiв - виробничих запасiв, якi
виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, якi можна одержати в результатi змушеної
реалiзацiї, можуть бути значно нижче цiн придбання.
У нашому випадку цей показник на 31.12.2012 року дорiвнює 22,7, що є вищим за норму i також
вказує на достатню можливiсть Компанiї сплачувати свої поточнi зобов’язання.
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i
поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину короткострокових
боргових зобов'язань Компанiї може погасити негайно.
Показник становить 17,1 i є вищим нормативного значення, що дає пiдстав говорити про достатню
можливiсть Компанiї негайно сплатити свої поточнi борговi зобов'язання.
Iншими словами – це пiдтверджує, що Компанiя негайно може погасити своїми власними коштами
100 % наявних короткострокових зобов'язань.
2. К о е ф i ц i є н т и ф i н а н с о в о ї с т а б i л ь н о с т i

2.1. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як спiввiдношення
залучених i власних коштiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд перших.
Значення цього показника 0,03 свiдчить про незалежнiсть Компанiї вiд залучених коштiв
iнвесторiв та кредиторiв.
2.2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного
капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу й показує питому вагу власного капiталу в загальнiй
сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Значення цього показника 0,88 вказує на те, що фiнансування своєї дiяльностi вiдбувається за
рахунок власних коштiв.
3. I н ш i п о к а з н и к и ф i н а н с о в о ї д i я л ь н о с т i
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi розраховується як вiдношення чистого прибутку
пiдприємства до чистої виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) i характеризує
ефективнiсть господарської дiяльностi пiдприємства.
За даними розрахункiв цей показник дорiвнює 0,15 на 31.12.2012 року. Тобто Компанiя протягом
останнього перiоду одержувала прибутки вiд дiяльностi.
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує рiвень прибутку, що створений всiма
активами пiдприємства, якi знаходяться в його використаннi згiдно балансу.
За даними розрахункiв цей показник становить 0,01. Тобто вказує на те, що за пiдсумками 2012
року на кожну гривню активiв Компанiї припадає 0,01 грн. прибуткiв.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ»
за 2012 рiк
Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi був проведений аналiз коефiцiєнтiв платоспроможностi
та фiнансової стiйкостi, розрахунок яких наданий нижче.
№ з/п Показники Данi на 31.12.2011 Данi на 31.12.2012 Примiтки
1. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.1
КЛ 1 (загальної лiквiдностi):
пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270 + рядок 275
пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630 30,2 22,7 Норма:
>=2
1.2
КЛ 2 (поточної лiквiдностi):
пiдсумок роздiлу II активу – рядки 100, 110, 120, 130, 140 + рядок 270 + рядок 275
пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630 30 22,7 Норма:
0,6-0,8
1.3
К 3 (абсолютної лiквiдностi):
рядок 220 + рядок 230 + рядок 240
пiдсумок роздiлу IV пасиву
25,0 17,1 Норма:
0,2-0,25
2. Показники фiнансової стабiльностi
2.1
КП (покриття зобов’язань власним капiталом):
пiдсум. розд. Ш пасиву + пiдсум. розд. IV пасиву + рядки 420, 630
пiдсумок роздiлу I пасиву 0,02 0,03
Норма:
=<1,0
2.2
КФН (фiнансової незалежностi):
пiдсумок роздiлу I пасиву

пiдсумок балансу 0,93 0,88 Норма:
>=0,2
3. Показники рентабельностi
3.1
КРД (рентабельностi дiяльностi):
чистий прибуток/збиток (рядок 220/225 Звiту про фiнансовi результати)
чиста виручка (рядок 035 Звiту про фiн результати) 0,06 0,15 Норма:
>0
3.2 КРА (рентабельностi активiв):
прибуток/збиток/ до оподаткування
валюта балансу (рядок 280 або 640 Балансу) 0,008 0,01 Норма:
>0
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Вступ
Дана фiнансова iнформацiя за МСФЗ за 2012 фiнансовий рiк пiдготовлена для ПрАТ «Страхова
компанiя«Рiтейл-Страхування» (далi- «Компанiя») у рамках процесу переходу Компанiї на облiк у
вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Рiтейл-Страхування» було створено 22
травня 2000 року. Компанiя має безстроковi лiцензiї Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України на здiйснення страхування вiд нещасного випадку серiї АВ №584820,
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ №584819, страхування майна серiї АВ
№584817, страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ №584821, страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ №584816, страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ №584815,
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами АВ №584818 та обов’язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) АД
№039845.
Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї – надання страхових послуг на територiї
України. Прiоритетним напрямком у дiяльностi страхової компанiї є страхування наземного
транспорту, страхування майна обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
транспортних засобiв.
Юридична та фактична адреса Компанiї: вул. Хрещатик, 6, Київ, 01001, Україна.
Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову iнформацiю подано в українських гривнях, якщо не
вказано iнше.
2 Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого,
наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i
контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки
буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування
адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна
дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. Нещодавня глобальна фiнансова криза вiдчутно вплинула на
економiку України. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України
значно погiршилася iз середини 2008 року. У 2011-2012 роках в українськiй економiцi
спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання. Це вiдновлення супроводжувалося
поступовим зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi
по вiдношенню до основних iноземних валют.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється.
2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс
набув чинностi 1 сiчня 2011 року, а роздiл, що стосується податку на прибуток пiдприємств, набув
чинностi з 1 квiтня 2011 року. Однiєю з основних змiн, передбачених Податковим кодексом, є
iстотне зниження ставки оподаткування: 21% на 2012 рiк, 19% на 2013 рiк i 16%, починаючи з
2014 року. Крiм того, Податковий кодекс ввiв новi пiдходи до визначення доходiв i витрат, новi
правила податкової амортизацiї для основних засобiв i нематерiальних активiв та новi пiдходи до
визначення курсових рiзниць, якi зараз стали ближче до правил фiнансового облiку.
Дiяльнiсть компанiї зосереджена в одному географiчному операцiйному сигментi. Компанiя
займається страхуванням. Дохiд вiд надання цих послуг складає бiльше 96,3% вiд загальної
виручки. Всi значнi активи - управлiнськi, адмiнiстративнi ресурси розташованi на територiї

України. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй
фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики
Основа пiдготовки. Дана фiнансова iнформацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть Компанiї на 31 грудня 2011 року була пiдготовлена у вiдповiдностi з
Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (НП(С)БО). Цi
стандарти були прийнятi в якостi попереднiх загальноприйнятих принципiв бухгалтерського
облiку згiдно з визначенням МСФЗ 1 «Первiсне застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi» (МСФЗ 1) для цiлей пiдготовки попереднього вхiдного балансу по МСФО за станом на
1 сiчня 2012 року. НП(С)БО в певних аспектах вiдрiзняються вiд МСФЗ. При пiдготовцi цiєї
попередньої фiнансової iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ керiвництво виходило з
усiєї наявної в нього iнформацiї про очiкуванi стандартах, тлумаченнях, факти i обставини, а
також принципiв облiкової полiтики, якi будуть застосовуватися, коли Компанiя буде готувати
свiй перший повний комплект фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ за станом на 31 грудня
2013 року.
Звiрка та опис коригувань, зроблених для трансформацiї фiнансової звiтностi за НП(С)БО за 2011
у капiтал за МСФЗ на 1 сiчня 2012 року, представлена у Примiтцi 5.
Оскiльки Компанiя впроваджує МСФЗ вперше, прикладена фiнансова iнформацiя за МСФЗ за
станом на 31 грудня 2012 року не мiстить порiвняльних даних за попереднiй перiод у звiтi по всiх
видах доходiв. Вiдповiдно, дана фiнансова iнформацiя за МСФЗ не може вважатися повним
комплектом фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї,
наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх
представлених звiтних перiодiв.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї
фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними,
незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що
котуються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим
ринковим ризиком Компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
котируваним на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно доступними на
фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi ринковi операцiї,
що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про
ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування
грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними
сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Витрати на проведення
операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, емiсiєю або вибуттям
фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не
вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й комiсiйнi, сплаченi агентам
(включаючи спiвробiтникiв, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам i
дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки i
збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не

включають премiї або дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi
адмiнiстративнi витрати або витрати на зберiгання.
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будьяке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки
включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та
будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи
як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю
при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, а включаються до
балансової вартостi вiдповiдних статей балансу.
Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних витрат
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки (ефективної
ставки вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка
точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не включаючи
майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних
випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для дисконтування грошових потокiв по
iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за винятком премiї чи
дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного
iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi вiд ринкового
значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну обiгу
iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та
отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою
вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли
є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi
ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки
вiдкрита ринкова iнформацiя.
Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлiпродажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується
придбати або продати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв
визнаються тодi, коли суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною договору щодо придбання
фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли
Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо
передачi, i при цьому (I) також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом
або (II) не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла
контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж. Знецiнення
фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення
визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом однiєї або
бiльше подiй («подiї збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу i
впливають на величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що пов'язанi з
фiнансовим активом або iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм рiвнем
надiйностi. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового
активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є актив iндивiдуально суттєвим
чи нi, вiн включається до групи фiнансових активiв iз подiбними характеристиками кредитного

ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. Основним чинником,
який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет знецiнення, є його
прострочений статус.
Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак
збитку вiд знецiнення:
• прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
• позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю
фiнансова iнформацiя позичальника;
• ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
• платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника.
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для
груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до
контрактних умов у вiдношеннi оцiнюваних активiв.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами,
та на основi досвiду керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в
результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi.
Данi минулих рокiв коригуються з урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення
впливу поточних умов, якi не впливали на попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих
умов, якi не iснують в даний час.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що
використовувалася до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для
зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою,
вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення щодо стягнення
предмету застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави, незалежно вiд того,
наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути
об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення
кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом
коригування створеного резерву через прибуток або збиток.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення
пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної
суми збитку. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
готiвковi кошти, кошти на рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi
iнвестицiї з первiсним строком розмiщення до 3 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми
грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням
резерву на знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за
принципом нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть
визнається в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором.
Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля
надання послуг.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не

будуть вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту
балансову вартiсть дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування.
Знецiнення вiдображається у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення щодо
знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж
методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються
за амортизованою вартiстю.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально
окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум
грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на
знецiнення по кожному боржнику. первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх
здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв
капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання та
iнших основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює
вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або
вартостi його використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу
зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi
прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах,
сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що застосовувалися для визначення вартостi
використання активу або його справедливої вартостi мiнус витрати на продаж.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж
сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним
методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Машини та обладнання 5
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5
Iншi основнi засоби 3-5
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя б отримала в даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни
експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного
перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають капiталiзоване комп’ютерне
програмне забезпечення. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання.
Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним
методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий строк служби для
програмного забезпечення встановлено 5 рокiв. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з
необмеженим термiном дiї не амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак
невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi активу.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами
накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Операцiйна оренда. Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким
всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються орендодавцем
Компанiї, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток iз використанням
методу рiвномiрного списання протягом строку оренди.
Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з
використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на
використання активу.

3 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження)
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються
у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в
iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх
перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй,
оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi
податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються вiдносно
тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є
об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не впливає нi на фiнансовий,
нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками
оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду
i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде реалiзовано тимчасова рiзниця
або використаний перенесений податковий збиток. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових
рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки визнаються лише в
тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносної якої можна
буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на
кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв,
визначаються керiвництвом як податковi позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться
вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженi податковими органами, на пiдставi
тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу
на кiнець звiтного перiоду, i будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних
питань. Зобов'язання зi штрафiв, вiдсоткiв i податкiв, окрiм податку на прибуток, визнаються на
пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на кiнець
звiтного перiоду.
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi
зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне
юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує
ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають
економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням
податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю
випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових
iнструментiв за принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей
метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї,
якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної
ставки вiдсотка, витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання,

одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу,
або видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi,
узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї.
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля
чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним
iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як
спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути
наданi.
Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу iстотного
страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового ризику. У
цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi
страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на
10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий
ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах:
настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї.
Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не
передбачають передачу значного страхового ризику.
Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр,
поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть
якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi контракти
можуть бути рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому випадку, якщо
рiвень страхового ризику значно пiдвищується.
Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент
початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом.
Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй,
що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на
кiнець звiтного перiоду, розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi.
Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи
включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були
перерахованi(нарахованi) пред'явникам вимог або постачальникам послуг. Резерв на покриття
збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки остаточних збиткiв i включає
резерв неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених. В обидва
вищевказаних резерва включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих
вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного перiоду. Його розрахунок
здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових випадкiв
пiсля закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених актуарно
визначається Компанiєю за напрямками дiяльностi та включає допущення, якi ґрунтуються на
статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в попереднiх роках. Методи таких
розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно аналiзуються та оновлюються.
Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи
по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збиткiв дисконтування не
проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi виплати надходять i
розглядаються досить швидко.
Тест адекватностi зобов`язань. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить
тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв
використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та
адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi
зобов'язання. Будь яка вiдсутня сума негайно вiдноситься на прибуток або збиток: спочатку

списуються вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, а потiм створюється резерв на покриття збиткiв, що
виникають в результатi тестування адекватностi зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику).
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування.
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд
виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими
вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та
вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори
перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до
категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань
перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд
перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу
перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв,
враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi
аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату
комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення страхової
дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових
полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який
будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються
окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в момент
видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в можливостi їх
вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок.
Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу
лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право
взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або
одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного пенсiйного
фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i
негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками
Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової
практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним
планом iз встановленими внесками.
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4. Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому
роцi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються
обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок,
керiвництво також використовує певнi судження. Судження, якi найбiльше впливають на суми,
визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Резерв на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв. У вiдповiдностi з дiючими
законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову дiяльнiсть, а також МСФЗ,

Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та резерви витрат на врегулювання
збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по загальному страхуванню i у зв'язку з
припиненням дiяльностi з перестрахування з її колишнiми третiми сторонами. Цi резерви являють
собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату вiдшкодувань по страхових подiях, якi настали до
закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще залишаються невиплаченими за станом на кiнець
звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за напрямками дiяльностi, видам i сумам страхового
покриття, а також по рокам настання страхових подiй. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до
двох категорiй: резерви неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених.
Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат
для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки Компанiї
заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. Як правило, при створеннi цих
резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на
остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням iнфляцiї), а також iншi фактори, якi
можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є суб'єктивними, а iншi залежать вiд
майбутнiх подiй. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує попереднiй досвiд i минулi
виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового
покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на
суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Компанiї. Протягом перiоду
мiж датою повiдомлення про настання страхової подiї i датою остаточної виплати вiдшкодування
можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв.
Вiдповiдно, Компанiя регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми,
якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв та витрат на коригування збиткiв, можуть iстотно
вiдрiзнятися вiд сум першоначально створених резервiв.
Як правило, при створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування
Компанiєю не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття збиткiв
по страхових подiях, якi вже настали, але про яких ще не було заявлено. Цi резерви створюються
для вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати вiдшкодувань на покриття
цих ще не заявлених збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не заявленi, Компанiя використовує iсторичну
iнформацiю та статистичнi моделi за напрямками дiяльностi, видами i сумами страхового покриття
для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених. При оцiнцi резервiв збиткiв
понесених, але ще не заявлених Компанiя також використовує данi про тенденцiї заявлених
збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшеннi ризику, а також враховує iншi фактори. Компанiя
переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання додаткової iнформацiї та фактичних повiдомлень
про виникнення збиткiв. При створеннi резервiв Компанiї важливим аспектом є час, необхiдний
для отримання повiдомлення про настання страхової подiї та виплати вiдповiдного
вiдшкодування. Повiдомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по вiдшкодуванню
збиткiв, наприклад, тих, якi виникають в результатi майна, зазвичай надходять вiдразу пiсля
настання страхової подiї. Вiдповiднi вiдшкодування, як правило, виплачуються протягом кiлькох
мiсяцiв з моменту повiдомлення про настання страхового випадку. У Компанiї вiдсутнi значнi
довгостроковi напрямки дiяльностi.
5 Первiсне застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2013 фiнансовий рiк буде першою рiчною фiнансовою звiтнiстю,
яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Дана фiнансова iнформацiя за МСФЗ була пiдготовлена у
вiдповiдностi до принципiв, викладених в Примiтцi 3. При пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї
спецiального призначення Компанiя застосувала МСФЗ 1.
Датою переходу Компанiї на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. За деякими винятками, МСФЗ 1
вимагає ретроспективного застосування редакцiї МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2012 року,
при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФЗ на 1 сiчня 2012 року i в наступних перiодах до дати
першої фiнансової звiтностi за МСФЗ. При пiдготовцi цiєї попередньої фiнансової iнформацiї
Компанiя застосувала тiльки обов'язковi винятки.
Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в облiку за
НП(С)БО не вiдрiзнялися iстотно вiд МСФЗ.
6 Новi облiковi положення

Були опублiкованi наступнi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Компанiєю в рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2012 року або в бiльш пiзнiх
перiодах. Компанiя не використала дострокове застосування цих стандартiв i тлумачень.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9, випущений в
листопадi 2009 року, замiнює роздiли МСБО (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки
фiнансових активiв. Додатковi змiни були внесенi в МСФЗ 9 у жовтнi 2010 року у вiдношеннi
класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань i в груднi 2011 року у вiдношеннi (i) змiни дати
набрання чинностi, що встановлена як рiчнi перiоди, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї
дати, (ii) додавання вимоги про розкриття iнформацiї про перехiд на цей стандарт. Основнi
вiдмiнностi стандарту наступнi:
• Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома категорiями оцiнки: оцiнюванi згодом за
справедливою вартiстю та оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки
повинен бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi
управлiння фiнансовими iнструментами компанiї та вiд характеристик договiрних потокiв
грошових коштiв по iнструменту.
• Iнструмент згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у тому випадку, коли вiн є
борговим iнструментом, а також (i) бiзнес-модель компанiї орiєнтована на утримання даного
активу для цiлей отримання контрактних грошових потокiв, та одночасно (ii) контрактнi грошовi
потоки за цим активу являють собою лише виплати основної суми i вiдсоткiв (тобто фiнансовий
iнструмент має тiльки "базовi характеристики кредиту"). Всi iншi борговi iнструменти повиннi
оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
• Всi пайовi iнструменти повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю. Пайовi
iнструменти, утримуванi для торгiвлi, оцiнюватимуться за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток. Для решти пайових iнвестицiй пiд час первiсного визнання може бути прийняте
остаточне рiшення про вiдображення нереалiзованого та реалiзованої прибутку або збитку вiд
переоцiнки за справедливою вартiстю у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв
або збиткiв. Доходи i витрати вiд переоцiнки не переносяться на рахунки прибуткiв або збиткiв.
Це рiшення може прийматися iндивiдуально для кожного фiнансового iнструменту. Дивiденди
мають вiдображатися у складi прибуткiв або збиткiв, оскiльки вони являють собою прибутковiсть
iнвестицiй.
• Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 i у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань
були перенесенi до МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї
розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до
категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, у складi
iншого сукупного доходу.
Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов'язковим з 1 сiчня 2015 року, дострокове застосування
дозволяється. В даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть.
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - Змiни до МСФЗ (IAS) 32 (випущено в
груднi 2011 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля
цiєї дати). Дана змiна вводить керiвництво по застосуванню МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення
суперечностей, виявлених при застосуваннi деяких критерiїв взаємозалiку. На думку керiвництва
Компанiї, зазначенi змiни не матимуть впливу на її фiнансову звiтнiсть.
Якщо вище не зазначено iнше, очiкується, що данi новi стандарти i iнтерпретацiї iстотно не
вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
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7 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня 2012 року у Компанiї було 10 банка-контрагента (2011 р.: 8 банкiвконтрагентiв) iз загальною сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiд 2 000 тисяч гривень та
вище. Сукупна сума цих залишкiв складала 1600 тисяч гривень (2011 р.: 915 тисяч гривень), або
99,9% грошових коштiв та їх еквiвалентiв (2011 р.: 99,9%).
Процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складає 10%-14% рiчних (на 1 сiчня 2012

року – 9%-15%) в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв.
Депозити в банках не мають забезпечення.
Станом на 31 грудня 2012 року у Компанiї було 4 банка-контрагента (2011 р.:3 банка-контрагента)
iз загальною сумою депозитiв в банках вiд 2 000 тисяч гривень та вище. Сукупна сума цих
залишкiв складала 8075,1 тисячi гривень (2011 р.: 3190,4 тисяч гривень), або 100% грошових
коштiв та їх еквiвалентiв (2011 р.: 100%).
9 Страховi та iншi фiнансовi зобов’язання
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв:
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Комiсiйнi винагороди агентами до виплати 15,1 Премiї за перестрахуванням до виплати 259,7 374,1
Iнша кредиторська заборгованiсть 234,3 23,4
Забезпечення витрат на мотивацiйну винагороду агентам ___________________________________________________________________________
Всього страхових та iнших фiнансових зобов’язань 509,1 398
10 Страховi резерви та доля перестраховика у страхових резервах
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 сiчня 2012 р.
Загальнi суми
Резерв незароблених премiй 3485,3 2253,1
Резерв на покриття збиткiв 341,9 578,2
Всього страхових резервiв, загальна сума 3827,2 2831,3
Частка перестраховика
Резерв незароблених премiй (353,3) (616,5)
Резерв на покриття збиткiв (43,7) (202,4)
Всього частка перестраховика у страхових резервах(397) (818,9)
Чистi суми
Резерв незароблених премiй 3132 1636,6
Резерв на покриття збиткiв 298,2 375,8
Всього страхових резервiв, чиста сума 3430,2 2012,4
Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд
Номiнальна зареєстрована сума випущеного акцiонерного капiталу Компанiї складає 15000000
гривень (на 1 сiчня 2012 року – 15000000 гривень).
Загальна кiлькiсть затверджених до випуску простих акцiї складає 25000 акцiй (на 1 сiчня 2012
року – 25000 акцiй) номiнальною вартiстю 600 гривень за акцiю (на 1 сiчня 2012 року – 600
гривень за акцiю). Усi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один
голос при голосуваннi.
Емiсiйний дохiд – це сума перевищення отриманої винагороди над номiнальною вартiстю
випущених акцiй.
Оцiнка договорiв страхування
Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Страховим резервам i, зокрема,
резервам за договорами страхування вiд нещасних випадкiв, характернi численнi страховi ризики.

Найбiльш iстотнi ризики Компанiї пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi виплачуються по
договорах страхування вiд страхування наземного транспорту. Цi ризики детально розглядаються
в цiй примiтцi. Географiчна концентрацiя цих ризикiв спостерiгається в Українi.
Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Компанiя використовує допущення, заснованi на
власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Компанiї надходять переважно з її щоквартальних звiтiв про
виплату страхових вiдшкодувань.
Компанiя застосовує метод фiксованого вiдсотка вiд зароблених страхових премiй для оцiнки
резерву збиткiв що виникли але не заявленi за договорам страхування вiд обов’язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними
договорами).
Метод фiксованого вiдсотка полягає у визначеннi резерву збиткiв що виникли, але не заявленi
методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї за чотири
квартали, якi передують звiтнiй датi.
Резерв на неврегульованi вимоги створюється на основi заявлених вимог. Резерв збиткiв
понесених, але не заявлених розраховується для кожного перiоду настання страхового випадку як
рiзниця мiж прогнозованою сумою остаточних витрат на страховi вiдшкодування, понесенi
протягом цього перiоду, i сумою страхових вiдшкодувань, заявлених i виплачених або заявлених i
невиплачених за цей же перiод. Сума резерву збиткiв понесених, але ще не заявлених за кожний
перiод не може бути менше нуля.
Продовження тексту приміток
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
У тисячах українських гривень 2012 рiк
Витрати на персонал 1092,9
Оренда 355,1
Консультацiйнi та iншi послуги 121,7
Витратнi та iншi матерiали 222,2
Зв'язок 328,4
Знос та амортизацiя 207,2
Банкiвськi комiсiї 38,5
IТ-витрати
Витрати на утримання транспорту Витрати на вiдрядження 3,8
Iншi адмiнiстративнi витрати 45509,3
Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 47879,1
Станом на 31 грудня 2012 року i 1 сiчня 2012 року актив iз вiдстроченого податку на прибуток був
включений до складу необоротних активiв, зобов'язання по сплатi поточного податку на прибуток
– до складу поточних зобов’язань.
Податки на прибуток
Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх премiй по страхуванню. Весь iнший
дохiд (який включає переважно вiдсотки отриманi та прибуток вiд курсових рiзниць) обкладається
податком на прибуток за ставкою 21%. На витрати для цiлей оподаткування вiдносяться тiльки тi
витрати, якi безпосередньо чи опосередковано стосуються страхової дiяльностi. Витрати, понесенi
безпосередньо в результатi операцiй страхування або пов'язанi зi збитками вiд iнвестицiйної
дiяльностi та збитками вiд безнадiйної заборгованостi, до складу витрат для цiлей оподаткування
не включаються.
Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик
включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий
ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не вважає цi ризики iстотними, отже, не

встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це
грошовi кошти та депозити в банках.
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi
фiнансових i страхових активiв у балансi.
Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з банкiвськими
депозитами та поточними рахунками в банку, , загальною сумою 9764,5 тисячi гривень (на 1 сiчня
2012 року 4178,9 тисяч гривень). Беручи до уваги природу цього контрагента, Компанiя вважає,
що така концентрацiя кредитного ризику не призведе до пiдвищення його рiвня.
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по (а) валют i (б) процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних
коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок
коливань валютних курсiв. Компанiя проводить операцiї переважно в гривнях, отже, вона не
пiддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2012 року.
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки
в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для
управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi
Компанiї є несуттєвим. Iнформацiя про процентнi активи i зобов'язання Компанiї представлена у
Примiтцi 8. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не було фiнансових активiв
зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2012 року та 1
сiчня 2012 року змiни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток i / або
капiтал Компанiї.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо
коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв,
пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання
поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року всi фiнансовi
зобов'язання Компанiї погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного
перiоду. Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами
дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Компанiї
не перевищує одного року.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни
договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в тому, що
фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в
результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними.
Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в
рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями.
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в
цiлому.
Компанiя контролює страховий ризик шляхом:

• стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти
максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi
контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка
потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i
виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
• укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати дiяльнiсть
з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i договори
факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає максимальне
утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах.
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi. Вiдповiдна iнформацiя представлена в Примiтцi 12.
Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання вимог
до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу,
управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець
кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати
шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя
дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2012 роцi.
Умовнi та iншi зобов`язання
Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик
перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю
контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи мають
право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв
пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод.
Зобов'язання з операцiйної оренди. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя орендує примiщення. У
випадку, коли Компанiя виступає орендарем.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою
вартiстю, за станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року приблизно дорiвнює їх балансовiй
вартостi. Справедлива вартiсть визначалась з використанням методу дисконтованих грошових
потокiв i iнформацiї щодо поточних ринкових процентних ставок.
Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї
фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для
подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Категорiя «фiнансовi
активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат» має двi
пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi
активи, утримуванi для торгiвлi.
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року всi фiнансовi активи Компанiї були вiднесенi
до категорiї «кредити i дебiторська заборгованiсть».
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї були
врахованi за амортизованою вартiстю.
Операцiї iз пов’язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або
якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин,
що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.

Станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року залишкiв по операцiях з пов'язаними
сторонами не було.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
Не було випуску цiльових облiгацiй.

