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 правління
(посада)

Зубарєв Вячеслав Ігорович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

22.04.2013
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
емітента

20945990

1.4. Місцезнаходження емітента

04116, Київська, Шевченківський район, місто Київ, вулиця
Шолуденко буд. 3

1.5. Міжміський код, телефон та факс
емітента

(044) 230-47-27, 230-47-27

1.6. Електронна поштова адреса емітента

skif-ins@te.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2.2. Річна інформація опублікована у

2.3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

№ 78, ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
20945990.sc-ua.com
(адреса сторінки)

22.04.2013
(дата)
23.04.2013

(дата)
22.04.2013
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
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25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для
X
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
обліку (у разі наявності)
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)
30. Примітки
У річній звітності не заповнено роздiли звiту у зв'язку з вiдсутнiстю інформації, а саме:
- емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств;
- емітент не має у статутному фонді державної частки, та не займає монопольного становища, та стратегічного значення
для держави;
- емітент не потребує визначення рейтингової оцінки, згідно статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в України";
- згідно вимог Положення № 1591 "Інформацiю про органи управлiння" емітенти створені у вигляді акціонерних
товариств не заповнюють;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск облігації;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск інші цінні папери;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск похідних цінних паперів;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск боргових цiнних паперiв;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск iпотечних облiгацiй;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- емітент у звітному періоді не здійснював емiсiї якi пiдлягають реєстрацiї;
- емітент у звітному періоді не здійснював викуп власних акцій;
- інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, так як форма існування випуску цінних перів
бездокументарна;
- емітент у звітному періоді нараховування та виплату дивіденди не здійснював;
- особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, не виникала протягом звітного періоду;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої
продукції не надається, так як види діяльності емітента не класифікуються як переробна, добувна промисловість або
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід
(виручка) від реалізації продукції за звітний період емітента складає менше ніж 5 млн.грн.;
- інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не виникала;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск іпотечних облігацій;
- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так як емітент у звітному періоді не здійснював
випуск іпотечних облігацій;
- емітент у звітному періоді не має прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуски іпотечних сертифікатів;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуски сертифікатів ФОН;
- емітент не надає "Звіт про стан об'єкта нерухомості" у звітному періоді, так як не здійснював випуск цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04116
3.1.5. Область, район
Київська, Шевченківський район
3.1.6. Населений пункт
місто Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Шолуденко буд. 3
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
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

А 01 № 726488
10.07.2002
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
37115900,00
37115900,00

ПАТ "Місто Банк"

328760
26505001030073
ПАТ "Місто Банк"
328760
26505001030073

3.4. Основні види діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя 65.12,
д/в д/в, д/в д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)
Вид діяльності

1
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ
(ВАНТАЖОБАГАЖУ)
Опис
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
(ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІЗНИКА)
Опис
СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ
ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ
Опис
СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
(МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ
ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ)
Опис
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК
ХВОРОБИ
Опис
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА
НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ)
Опис
СТРАХУВАННЯ МАЙНА (КРІМ
ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО,
ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
(МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ
ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ),
ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ
(ВАНТАЖОБАГАЖУ))
Опис
СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
(КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО)
Опис
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ
ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ

Номер ліцензії (дозволу)

2
АВ № 547120

Дата видачі

Державний орган, що видав

3
4
23.11.2010 Держфінпослуг України

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547121
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547122
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547123
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547124
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547125
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547126
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547127
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547128
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова
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НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ
ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Опис
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ
Опис
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ
Опис
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ (КРІМ
ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ,
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ
ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ,
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА))
Опис
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В
УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО
ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ
ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН
(КОМАНД)
Опис
СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Опис
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ
МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА
АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ
ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ
ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ Д
Опис

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547129
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547130
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547131
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547132
23.11.2010 Держфінпослуг України

безстрокова

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547133
23.11.2010 Держфінпослуг України
Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.
АВ № 547134
23.11.2010 Держфінпослуг України

Термін дії ліцензії безстроковий, емітент не мае наміну призупиняти достроково дію ліцензії.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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безстрокова
безстрокова

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
ТОВ "КУА "Промислові інвестиції" ПІФ "Другий
венчурний фонд"
ТОВ "БУДБРОК"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
33640219

Місцезнаходження

Україна, 01000, Київська, д/в, м. Київ,
Червоноармійська буд. 47
33996974
Україна, 01000, Київська, д/в, м. Київ,
Червоноарміська буд. 47
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
*

Фусін І.Г.
Косенко М.К.
Фусін Г.І.
Усього
* не обов'язково для заповнення
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
78,447000
2,381000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
19,146000
0,013000
0,013000
100,000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звiтному роцi становила - 12 осіб, у порівнянні з
минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 1 особу.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить - 2 особи, у порівнянні з
минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом зменшилась на 1
особу.
Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні, у порівнянні з минулим роком
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не змінилась.
Фонд оплати праці у звітному році склав 712 тис. грн., у порiвняннi з минулим роком фонд оплати праці збільшився на
172 тис. грн. Збільшення витрат на оплату працi пов'язане з підвищенням заробітної платні робітникам товариства.
Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i
в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної
квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких основних функцiй:
розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах
господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної
дiяльностi; оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi
працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Зубарєв Вячеслав Ігорович
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 00000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ЗАТ САФ "Скіфія", Заступник Голови Правління
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Правління Товариства:
Керує поточною діяльністю Товариства;
Готує та організує проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
Готує річний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акціонерів
Товариства;
Забезпечує діяльність Наглядової ради Товариства;
Звітує перед Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та виконання їх рішень;
Інформує Загальні збори Акціонерів про рух майна Товариства;
Визначає та затверджує умови праці та преміювання працівників Товариства;
Попередньо опрацьовує усі питання, які підлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами
акціонерів;
Вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством та Статутом віднесені до
компетенції іншого органу управління Товариства.
Голова Правління:
без доручення діє від імені Товариства в межах, визначених законодавством і Статутом;
представляє інтереси Товариство в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
формує трудовий колектив Товариства і вирішує всі питання діяльності Товариства в межах та порядку,
визначених Статутом;
відкриває в установах банку поточні та інші рахунки;
користується правом розпорядження коштами і майном Товариства в межах, визначених законодавством;
організує і керує фінансовою діяльністю Товариства;
підписує необхідні документи, пов'язані з питанням фінансових операцій;
видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
видає довіреності та доручення від імені Товариства;
затверджує внутрішні документи Товариства, в тому числі Правила страхування, страхові тарифи, штатний
розпис, функцiональнi обов'язки pобiтникiв, тощо;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та
стягнення;
укладає від імені Товариства угоди та договори, у тому числі зовнішньоекономічні, які необхідні для
нормального забезпечення діяльності Товариства;
укладає договори страхування, враховуючи вимоги Закону України "Про страхування". Якщо страхова сума за
окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих
вільних та страхових резервів, обов'язково укладається договір перестрахування;
відповідає за достовірність пред'явлених звітів про діяльність Товариства, стан його майна, прибутків, збитків;
контролює ведення бухгалтерського обліку;
організує підготовку та виконання piшень Загальних збоpiв акціонерiв i подає звiти про їх виконання;
виконує iнші функцiї, передбачені законодавстом і Статутом, необхідні для нормальної роботи Товариства..
Голова Правління повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її
розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi -згідно штатного розкладу
ПрАТ "СК "Скіфія". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої їй винагороди за
2012 рік. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Попереднi посади: ЗАТ САФ "Скіфія", Заступник Голови правління. Посадова
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття
паспортний даних.
6.1.1. Посада

Член правління Перший заступник Голови Правління
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Зибін Юрій Олексійович
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ЗАТ САФ "Скіфія", Голова Правління
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Правління Товариства:
Керує поточною діяльністю Товариства;
Готує та організує проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
Готує річний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акціонерів
Товариства;
Забезпечує діяльність Наглядової ради Товариства;
Звітує перед Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та виконання їх рішень;
Інформує Загальні збори Акціонерів про рух майна Товариства;
Визначає та затверджує умови праці та преміювання працівників Товариства;
Попередньо опрацьовує усі питання, які підлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами
акціонерів;
Вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством та Статутом віднесені до
компетенції іншого органу управління Товариства.
Перший заcтупник Голови Правління діє вiд iменi Товаpиства без довіреності:
- допомагає Голові Правління у виконанні його повноважень;
- виконує обов"язки Голови Правління в разі його вiдсутнiсті;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
Перший заcтупник Голови Правління за довіреністю, виданою Головою Правління:
- веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;
- пiдписує договори страхування, ішні угоди та фiнансовi документи.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi -згідно штатного розкладу
ПрАТ "СК "Скіфія". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої їй винагороди за
2012 рік. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: ЗАТ САФ "Скіфія" Голова Правління. Посадова особа не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний
даних.
6.1.1. Посада
Член правління, Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Журавська Ольга Василівна
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ЗАТ САФ "Скіфія", Фінансовий директор
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Правління Товариства:
Керує поточною діяльністю Товариства;
Готує та організує проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
Готує річний баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акціонерів
Товариства;
Забезпечує діяльність Наглядової ради Товариства;
Звітує перед Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та виконання їх рішень;
Інформує Загальні збори Акціонерів про рух майна Товариства;
Визначає та затверджує умови праці та преміювання працівників Товариства;
Попередньо опрацьовує усі питання, які підлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами
акціонерів;
Вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством та Статутом віднесені до
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компетенції іншого органу управління Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі у звiтному перiодi -згідно штатного розкладу
ПрАТ "СК "Скіфія". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розміру виплаченої їй винагороди за
2012 рік. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 5 років. Попереднi посади: ЗАТ САФ "Скіфія" Фінансовий директор. Посадова особа
не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний
даних.
6.1.1. Посада
Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Фурсін Геннадій Іванович
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ПАТ "Місто Банк", Радник Голови правління
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здійснює контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю Правління Товаpиства i подає
збоpам Учасникiв звiти пpо проведенi ревiзiї, а також висновки за piчними звiтами.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням
Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10%
голосів.
Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення
посадових осіб на її вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.
Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії
Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторів. Витрати, пов'язані з оплатою їх
послуг, здійснюються за рахунок Товариства.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв. Попереднi посади: ПАТ "Місто Банк" Радник Голови правління. Посадова
особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття
паспортний даних.
6.1.1. Посада
Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Фурсін Іван Геннадійович
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ПАТ "Місто Банк", Голова правління
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здійснює контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю Правління Товаpиства i подає
збоpам Учасникiв звiти пpо проведенi ревiзiї, а також висновки за piчними звiтами.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням
Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10%
голосів.
Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення
посадових осіб на її вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.
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Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії
Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторів. Витрати, пов'язані з оплатою їх
послуг, здійснюються за рахунок Товариства.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: ПАТ "Місто Банк" Голова правління. Посадова особа не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний
даних.
6.1.1. Посада
Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Косенко Микола Костянтинович
повне найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в
дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня
ТОВ "Будброк", заступник директора
посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя здійснює контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю Правління Товаpиства i подає
збоpам Учасникiв звiти пpо проведенi ревiзiї, а також висновки за piчними звiтами.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням
Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10%
голосів.
Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення
посадових осіб на її вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.
Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії
Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторів. Витрати, пов'язані з оплатою їх
послуг, здійснюються за рахунок Товариства.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
Зміна посадової особи у звітному періоді не відбувалась.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Попереднi посади: ТОВ "Будброк", заступник директора. Посадова особа не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний
даних.
* 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.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
Паспортні дані фізичної
фізичної особи або повне
особи (серія, номер, дата
найменування юридичної видачі, орган, який видав)*
особи
або ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ юридичної
особи

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

Голова Правління
Член правління Перший
заступник Голови
Правління
Член правління, Головний
бухгалтер
Голова Ревізійної комісії

Зубарєв Вячеслав Ігорович
Зибін Юрій Олексійович

д/в, 00000, 01.01.1900, д/в
д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

0
0

0,000000
0,000000

прості на привілейо привілейо
пред'явни
вані
вані на
ка
іменні
пред'явни
ка
0
0
0
0
0
0
0
0

Журавська Ольга
Василівна
Фурсін Геннадій Іванович

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

2

0,012663

2

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Фурсін Іван Геннадійович

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

3024 19,146511

3024

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Косенко Микола
Костянтинович

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

0,012663

2

0

0

0

3028 19,171837

3028

0

0

0

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

24.03.199
8
24.03.199
8
24.03.199
8

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

ТОВ "КУА "Промислові
інвестиції" ПІФ "Другий
венчурний фонд"
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

33640219

Україна, 01000, Київська, д/в,
01.09.2007
м. Київ, Червоноармійська буд.
47
Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
найменування органу, який видав
внесення
паспорт**
до реєстру

12390

Кількість
акцій
(штук)

78,447512

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
12390
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

Фурсін Іван Геннадійович
Усього

24.03.1998

3024
15414

19,146511
97,594023

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
3024
0
0
0
15414
0
0
0

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

чергові
позачергові
X
15.03.2012
100,000000
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства
скликанi на виконання вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" щодо проведення рiчних
загальних зборiв не пiзнiше 30 квiтня року наступного
за звiтним.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Звіт Голови Правління про результати фінансовогосподарської діяльності товариства
за 2011 рік.
2. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл
прибутку за 2011 рік.
3. Інше.
За розглядом питань порядку денного прийнято
рішення:
Головуючим зборів обрано Зибіна Ю.О.; Секретарем
зборів обрано Журавську О.В.
1.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства
за 2011 рік, що включає в себе баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал станом на 31.12.11 р. з
валютою балансу 39 857,6 тис. грн. і прибутком 688,6
тис.грн.
1.2. Визнати роботу Правління та Голови Правління
задовільною.
2.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за
2011 рік.
2.2. За підсумками роботи у 2011 році розподіл
прибутку не проводити, прибуток залишити в балансі,
як нерозподілений прибуток в сумі 688,6 тис. грн.,
дивіденди не нараховувати.
3. Привести діяльність ПрАТ "СК "Скіфія" у
відповідність до Закону України від 02 червня 2011
року № 3462-IV.
Рішення з усіх питань порядку денного загальних
зборів акціонерів прийняті "За" - 100 % від загальної
кількості зареєстрованих у загальних зборах.
Особа, що подавала пропозиції до переліку питань
порядку денного - Голова правління Зубарєв В.І.
Пропозицій щодо зміни або доповнень до порядку
денного з боку акцiонерiв не надходили. Позачергові
збори у звітному періоді не проводились.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Приватне акціонерне товариство
35917889
Україна, 04107, Київська, д/в, м. Київ, вул. Тропініна,
7-г
АВ № 498004
ДКЦПФР
27.05.2009
(044) 585 42 40
(044) 585 42 40
Юридична особа, яка здiйснює професiйну діяльність
на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
За звiтний перiод змiна особи послугами, якої
користується емiтент не вiдбулась.
"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНОТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Товариство з обмеженою відповідальністю
22452796
Україна, 65033, Одеська, Малиновський, м. Одеса,
Василя Стуса буд. 2/1
АД № 075810
ДКЦПФР
20.08.2012
(0482) 34-21-26
(0482) 34-21-26
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть зберiгача
За звiтний перiод змiна особи послугами, якої
користується емiтент не вiдбулась.
"Банк "Клірінговий Дім"
Публічне акціонерне товариство
21665382
Україна, 04070, Київська, д/в, м. Київ, Борисоглібська,
5а
АВ № 493482
ДКЦПФР
12.11.2009
(044) 593 10 30
(044) 593 10 30
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть зберiгача
За звiтний перiод змiна особи послугами, якої
користується емiтент не вiдбулась.
"Місто Банк"
Публічне акціонерне товариство
20966466
Україна, 65009, Одеська, д/в, м. Одеса, Фонтанська
дорога, 11
16

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АВ № 533995
ДКЦПФР
26.05.2010
048 711 67 77
048 711 67 77
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть зберiгача
За звiтний перiод змiна особи послугами, якої
користується емiтент не вiдбулась.
«УПК - Аудит Лтд»
Товариство з обмеженою відповідальністю
30674018
Україна, 01100, Київська, д/в, м. Київ, вул.
Шолуденка, 3, 5 поверх
2228
Аудиторська Палата України

26.01.2001
(44) 230-47-34
(44) 230-47-34
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi
послуги емiтенту
Опис
У звiтному перiоді зміна особи послугами, якої
користується емiтент відбувалась.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
свідоцтва про
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
реєстрацію
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуску
випуск
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.06.2007 286/1/07
ДКЦПФР
UA1501261002 Акція проста
Бездокументар
2350,00
15794
37115900,00
100,000000
бездокументар ні іменні
на іменна
Опис
Спосіб розміщення акцій - закрите (приватне) розміщення акцій. Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення
цінних паперів, оприлюднення безпосередньої пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб. Товариство не здійснювало, за
звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо
подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках.
Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ", є фінансовою установою, яке змінило
назву з ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА АКЦІОНЕРНА ФІРМА "СКІФІЯ" та було зареєстроване
Рішенням Центрального райвиконкому м. Одеси № 591/12 від 15.10.1993 р., перереєстроване Шевченківською районною
у місті Києві державною адміністрацією 29.09.2010 року (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0013 027503). Емітент здійснив
приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення цінних паперів, оприлюднення безпосередньої
пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ у звітному періоді не відбувалось.
Організаційна структура 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
Організаційна структура емітента - До складу товариства входять служба з надання страхових послуг.
Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у товариства відсутні.
Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.
Ролі та перспектив розвитку - Ролі та перспективи розвитку це доступнiсть клiєнтiв отримати страховi послуги;
супроводження клiєнта за договором страхування та оперативнiсть врегулювання страхового вiдшкодування. Поряд з
цим слід широко впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, зокрема новітніх технологій.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКІФІЯ" (далі - Компанія).
Основнi вiдомостi про компанiю Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство Iндифiкацiйний код: 20945990.
Основний вид дiяльностi: страхування.
Положення "Про облiкову полiтику ПРАТ "СК" СКІФІЯ " розроблене вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi /бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО).
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Основними принципами складання
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є : - принцип безперервностi
(фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься
дiючим в осяжному майбутньому - принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй
визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть компанiї складається вiдповiдно до
принципiв фiнансової звiтностi МСБУ: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зi ставнiсть. При виборi i застосуваннi
облiкових полiтик компанiя керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з врахуванням роз'яснень по їх
застосуванню, якi випускає рада по МСБО. У випадку вiдсутностi конкретних стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво
компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику i забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка
надається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам i iншим вимогам МСФО.
Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк, за виключенням випадкiв, коли змiна облiкової полiтики
обумовлена змiною стандартiв МСБО для iнтерпретацiї або коли змiна призведе до вiдображення у фiнансовiй звiтностi
бiльш надiйної i доречної iнформацiї. У випадку опублiкування нового стандарту МСБО, змiна облiкових полiтик
здiйснюється у вiдповiдностi до його перехiдних положень, Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або
змiна облiкової полiтики має добровiльний характер, то змiни застосовуються перспективно. Положення розроблене з
метою складання фiнансової звiтностi компанiї у вiдповiдностi до МСБО/МСФЗ. Для складання звiтiв у вiдповiдностi до
податкового законодавства України компанiя використовує данi бухгалтерського облiку. Цим положеннм повиннi
користуватись всi працiвники, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшеннм питань, якi регламентуються облiковою
полiтикою: керiвництво компанiї, керiвники структурних пiдроздiлiв, працiвники всiх пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за
надання первинних документiв у бухгалтерiю, працiвники бухгалтерiї, iншi працiвники. Ведення бухгалтерського облiку
покладається на бухгалтерiю компанiї, яку очолює Головний бухгалтер. У своїй роботi Головний бухгалтер i працiвники
бухгалтерiї керуються положенням i затвердженими посадовими iнструкцiями, якi визначають розподiл обов'язкiв i обсяг
вiдповiдальностi кожного працiвника. Бухгалтерський облiк компанiї ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших
нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. В компанiї використовується
унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При оформленнi фiнансовогосподарських операцiй, при яких не передбачено унiфiкованi форми , застосовуються форми первинних облiкових
документiв, якi розробленi компанiєю самостiйно. Право на проведення господарських операцiй i пiдпис первиних
документiв мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими докуентами. Цi
працiвники несуть повну вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй
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дiючому законодавству. Право на отримання i видачу товарно-матерiальних цiнностей (ТМЦ) мають працiвники, перелiк
яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Такi працiвники несуть повну
вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй дiючому законодавству.
Ведення бухгалтерського облiку в компанiї здiйснюється згiдно з планом рахункiв, який затверджений наказо
Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р. Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань
компанiї здiйснюється вiдповiдно до наказу. Фiнансова звiтнiсть по МСБО складється на основi iнформацiї про активи,
зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом
трансформацiї статей у вiдповiдностi до вимог МСБО. Перша фiнансова звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ складається за
2012р. Розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО1. В примiтках розкривається iнформацiя про характер основних
коригувань статей i їх оцiнок, якi знадобились для приведення у вiдповiднiсть згiдно МСФЗ. Оцiнка вхiдних залишкiв
балансу, а також сум, якi стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ,
здiйснюється у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi
вiдповiдають критерiям МСФЗ. Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi,
справедливiй або дисконтованiй вартостi. Компанiя використовує вимоги МСФЗ1 про ретроспективне застосування всiх
стандартiв, якi дiють на дату пiдготування фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки
немає можливостi перерахунку за бiльш раннiй перiод. Для розумiння всiх iснуючих корегувань Балансу i Звiту про
прибутки i збитки, компанiя надає узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i правилам П(С)БО на 01.01.2012р.,
а також узгодження прибутку/збитку, якi вiдображались згiдно П(С)БО i згiдно МСФЗ в Звiтi про прибутки i збитки за
останнiй перiод, коли застосовувались П(С)БО. Активи - ресурси, якi контролюються компанiєю, в результатi подiй
минулих перiодiв, вiд яких компанiя очiкує отримати економiчну вигоду у майбутньому. Зобов'язання - поточна
заборгованiсть компанiї, яка виникла внаслiдок минулих подiй, i погашення якої призведе до зменшення ресурсiв
пiдприємства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Капiтал - це частина в активах компанiї, що залишається пiсля
вирахування всiх зобов'язань. Дохiд - це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi надходження
активiв або зменшення зобов'язань, внаслiдок чого збiльшується власний капiтал пiдприємства (за винятком збiльшення
капiталу за рахунок внескiв власникiв). Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi
вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення
капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Визнаються у фiнансовiй звiтностi елементи, якi
вiдповiдають визначенню одного iз елементiв i вiдповiдають критерiям визнання. Критерiї визнання: - iснує ймовiрнiсть
отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, який вiдповiдає визначенню елемента; об'єкт має вартiсть або оцiнку, яку можливо надiйно визначити. До спецiального розпорядження Президента компанiї
вважати всi активи, якi є власнiстю компанiї, контрольованi i достовiрно оцiненi на пiдставi первинної вартостi, яка
вказана в первинних документах на момент їх визнання. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в
основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у випадку їх реалiзацiї. Об'єкти, якi не
визнаються активами, затверджуються розпорядженням Президента компанiї. Основною базовою оцiнкою для елементiв
фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). Основнi засоби
компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi
засоби - це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для
використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних
цiлей. Основнi засоби компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими
класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку
експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi
основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати пов?язанi з
доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за
фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю
вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових
коштiв, яку компанiя очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за
вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну вартiть об'єкту основних засобiв неможливо оцiнити
або сума її неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групам однорiдних
об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом компанiї. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв
строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв,
отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного
використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем
вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду
по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi
одного iз компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi
витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття)
старого компонента. На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку
наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36
"Зменшення корисностi активiв". Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 " Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються немонетарнi
активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються
компанiєю на протязi перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: - права
користування природними ресурсами; - права користування майном; - права на знаки для товарiв i послуг; - права на
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об'єкти промислової власностi; - авторськi та сумiжнi з ними права; - iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи
оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов'язанi з доведенням
нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх
затрат на виробництвоi пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи)
визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: - iснує
ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його
початково оцiнений рiвень ефективностi; - якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони
визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного
строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю.
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням
морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, а також строкiв
використання подiбних активiв. На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням
можливого знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова
оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда
вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi їншi види оренди класифiкуютьс як операцiйна
оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами компанiї за найменшою iз вартостей
або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання.
Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i
короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати
пропорцiйно вiдповiднодо перiоду оренди . У випадку надання в операцiйну оренду майна компанiї, суми орендних
платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод. Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. Зменшення корисностi активiв. Компанiя вiдображає
необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання
фiнансової звiтностi компанiя може визначати ознаки знецiнення активiв: - бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi
актива протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; - старiння чи пошкодження активу; - суттєвi негативнi змiни в
технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi
найближчим часом; - перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; - суттєвi змiни способу
використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають
на дiяльнiсть компанiї. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя визначає суму очiкуваного
вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за
мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi
активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням
балансової вартостi активу до суми вiдшкодування. Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi
пiдприємства, як єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi
ознак знецiнення одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. Витрати на позики. Компанiя для складання
фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на позики, згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти
i iншi витрати, понесенi в зв'язку з залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони
виникли, з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв
здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших
витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. При вiдпуску запасiв в експлуатацiю їх оцiнку здiйснювати за методом
ФIФО. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованстiь класифiкується як поточна i
довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись резерв
сумнiвних боргiв. Грошовi засоби i їх еквiваленти. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в компанiї вважати грошовi
кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi докумети i їх
еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї складається в нацiональнiй валютi України
- гривнi. Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вони виникають.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi
перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звітності. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання
зобов'язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi
активи". Зобов'язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк
погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною
вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Компанiя переводить частину довгострокової
кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення
частини боргу залишається менше 365 днiв. Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть
виникнути. Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi
їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в
компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi
компанiя сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в
розмiрi передбаченому законодавством України. Визнання доходiв i витрат. Доходи компанiї визнаються доходами на
основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї стенеться збiльшення економiчних вигод,
а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься,
виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання
платежу. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати з податку на
прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до
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МСБО 12 "Податки на прибуток". Витрати з податук на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
складаються iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається
виходячи iз суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства
України. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що наявнiсть
майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або можуть бути зарахованi
проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески
акцiонерiв. Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. Компанiя
нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому випадку, якщо вони були
оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв.
Сегменти. У зв'язку з тим, що компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються. У випадку
розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг, компанiя буде надавати фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ "Операцiйнi сегменти". Пов'язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов'язаних осiб, якi
наводяться в МСФЗ 24, пов'язанi особи в компанiї вiдсутнi. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати. Керiвництво компанiї
визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть.
Прискладаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. Форми фiнансової звiтностi. Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до рекомендацiй МСФЗ 1. Баланс складається методом подiлу активiв i зобов'язань на поточнi i
довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про
змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до
МСБО 7. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Керівництву і акціонерам ПрАТ "СК "СКІФІЯ"
Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-Аудит Лтд." (далі - Аудитор), провела аудит
річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" (надалі - ПрАТ
"СК "СКІФІЯ" або Компанія), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012 році
звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, стислий виклад суттєвих
облікових політик та інші примітки до річної звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ПрАТ "СК "СКІФІЯ несе відповідальність за складання і достовірне представлення означеної
фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
Міжнародних стандартів фінансової звітності в порядку, визначеному спільним листом Національного Банку України,
Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 7 грудня 2011 р. № 12-208/1757-14830, № 3108410-06-5/30523, № 04/4-07/702, інших законодавчих і нормативних актів. Також управлінський персонал
відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення
складання фінансової звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність Аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської
перевірки. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і
розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових
звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових
звітів.
Вважаємо, що в ході проведення аудиторської перевірки нами отримані достатні та відповідні аудиторські докази
для висловлення думки.
Думка аудитора
На нашу думку, фінансова звітність ПрАТ "СК "СКІФІЯ" справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан
станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності за 2012 фінансовий рік у відповідності до чинного
законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності в порядку, визначеному спільним листом
Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 7 грудня 2011
р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702.
Директор з аудиту АК ТОВ "УПК-Аудит Лтд."
Л. М. Горелик
(сертифікат аудитора серії А № 004388 от 31.10.2000 р.)
18 березня 2013 року
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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; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформацію 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
Емiтент надає основнi види послуг: - добровiльне страхування громадян вiд нещасних випадкiв; добровільне страхування
здоров'я на випадок хвороби;- добровiльне страхування наземного транспорту; - добровільне страхування від вогневих
ризиків; добровiльне страхування вантажів та багажу;- добровiльне страхування майна, (що належить громадянамта
юридичним особам; що є предметом застави; - добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; добровільне страхування водного транспорту; добровільне страхування відповідальності власника водного транспору
(включаючи відповідальність перевізника); добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальність
позичальника за непогашення кредиту); - обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; обов"язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої i сiльської пожежної охорони та членiв ДПД (команд); обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, що може бути заподiяна
пожежами та аварiями на об'єктах небезпеки; - обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв;
Споживачами страхових послуг емiтента є фiзичнi та юридичнi особи України. Емiтент має намiр розвивати добровiльнi
види страхування серед населення та розповсюджувати надання своїх послуг юридичним та фiзичним особами. До
основних ризикiв в дiяльностi емiтента можна вiднести незбалансований портфель страхових послуг, у якому бiльшу
частку займають бiльш ризиковi види страхування, зокрема страхування автотранспорту. Недопущення цього можливе за
рахунок збiльшення страхування майна юридичних осiб. Емiтент використовує агентську мережу для продажу своїх
послуг. Особливостi стану розвитку галузi : Нагляд за страховою дiяльнiстю на страховому ринку здiйснює Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, яка i видає лiцензiї на проведення страхування. Кiлькiсть
страхових компанiй на страховому ринку України досягає понад 473. Одним iз найпопулярнiших видiв страхування є
обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Розмiр страхових
премiй по договорах цього виду зрiс у порiвняннi з минулим роком. Розмiр страхових виплат також зріс. Оскiльки на
страховому ринку працює понад 473 страхових компанiй, конкуренцiя в галузi є жорсткою. Особливiстю послуг емiтента
в порiвняннi з послугами конкурентiв є те, що прiоритетно надаються класичнi види страхування та робота з фiзичними
особами.
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, їх вартість і спосіб фінансування
У даний час підприємство не планує значних інвестицій і придбань пов'язаних з господарською діяльністю.
У перебігу останніх п'яти років на підприємстві здійснювало придбання основних засобів.
Інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років Придбано основних засобів (тис. грн.)
2008 р. - 190,8
2009 р. - 13,6
2010 р. - 79,9
2011 р. - 18,3
2012 р. - 12,0
Відчужено основних засобів (тис. грн.)
2008 р. - не було
2009 р. - не було
2010 р. - не було
2011 р. - не було
2012 р. - 15,0 тис. грн.
Нематеріальні активи (ліцензії на страхову діяльність):
Придбанно (тис. грн.)
2008 р. - 42,0 тис. грн.
2009 р. - 30,0 тис. грн.
2010 р. - не було
2011 р. - не було
2012 р. - не було
Відчуження нематеріальних активи (ліцензії на страхову діяльність) за період п'яти років не було.
У 2012 року придбано машини та обладнання на суму 12 тис.грн.
Відчуження основних засобів за останні чотири ріка не відбувалось, У 2012 році відчужено основних засобів (малоцінні
необоротні матеріальні активи) на суму 15 тис.грн.
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
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основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства, інформацію 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
Основнi засоби знаходяться у власностi емiтента, значних правочинiв емiтента щодо них не було. Мiсцезнаходження
основних засобiв - за мiсцем розташування емiтента. Первiсна вартiсть машин та обладнання складає 113 тис.грн, сума
зносу 117 тис.грн, термiн користування 5-15 рокiв. Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 212 тис.грн., сума
зносу 140 тис.грн., термiн користування 1-13 рокiв. Первiсна вартiсть інструментів, приладів, інвентар (меблі) складає 54
тис.грн, сума зносу 25 тис.грн., термiн користування 1-15 рокiв. Обмежень на користування майна немає. За рахунок
власних коштiв планується оновити компьютерну технiку та автотранспорт по причинi морального та фiзичного зносу.
Єкологiчнi питання не впливають на використання активiв емiтента. Планiв щодо капiтального будiвництва нема.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента можна вiднести:недосконалiсть законодавства; монополiзацiя
страхового ринку кептивними страховими компанiями; демпiнгування страхових тарифiв баготьма страховими
компанiями. Середнiй ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента чинять законодавчi обмеження - несвоєчасне прийняття змiн
та доповнень до законодавства, зокрема до Закону "Про страхування". Виконання зобов"язань державою перед
громадянами, що були застрахованi в колишнiх установах державного страхування СРСР має бути позитивно вплинути
на дiяльнiсть емiтента.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактів виплат штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді
відсутні.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок надходження страхових платежiв. Форма фiнансування - госпрозрахунок.
Робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Один з шляхiв покращення лiквiдностi є зменшення кредиторської
заборгованостi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець 2012 року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
Полiпшення фiнансового стану емiтента та виявлення фiнансових резервiв планується за рахунок мiнiмiзацiї витрат,
зменшення кредиторської заборгованостi та впровадження планування фiнансових ресурсiв i їх напрямкiв
(бюджетування). Емiтент планує розширити об"єм послуг за рахунок обов"язкового страхування. Введення обов'язкового
страхування майна громадян та страхування вiд нещасних випадкiв громадян, якi приїздять на вiдпочинок вплинуло б
позитивно на дiяльнiсть емiтента, а введення змiн до оподаткування страхових установ щодо оподаткування на загальних
умовах - негативно.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
Дослiдження та розробки не проводилися, суми витрат на дослiдження та розробку немає. Емiтент не планує проводити
дослiдження та розробки.
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
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три
роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя вiдсутня.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
150
97
0
0
150
97
0
5
101
44
0

150

0
-4
72
29
0

0

0

0
5
101
44
0

0
-4
72
29
0

0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
150
97
Станом на 31 грудня 2012 року первiсна вартість, знос
основних засобів відповідно становить:
- будинки, споруди та передавальні пристрої відсутні;
- машини та обладнання - 113 тис. грн., знос - 117 тис.
грн.;
- транспортні засоби - 212 тис. грн., знос - 140 тис.
грн.;
- інструменті, прилади, інвентар (меблі) - 54 тис. грн.,
знос - 25 тис. грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за нормами i
методом, передбаченим податковим законодавством.
Строки корисного використання визначенi в дiапазонi:
виробничi машини та обладнання - 10-20 рокiв,
транспортнi засоби - 5-10 рокiв.
Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно)
становить:
- машини та обладнання - 104%;
- транспортні засоби - 66%;
- інструменті, прилади, інвентар (меблі) - 46,2%.
У 2012 роцi вибули малоцінні необоротні матеріальні
активи на загальну суму (первісна вартість 15 тис.грн.,
знос 6 тис.грн.) - 15 тис.грн. Надiйшло за рік: машин
та обладнання на 12 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період За попередній період
1
2
3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
39262
37910
Статутний капітал (тис. грн.)
37116
37116
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
37116
37116
Опис
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями
щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від
17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця
рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця
рядків 300, 360 та 370.
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2146 тис.грн. Розрахункова вартість
чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2146 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155
Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

25

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Дата
погашення

Кредити банку
X
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним
X
0,00
X
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
X
X
випуском):
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
0,00
X
X
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
0,00
X
X
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
71,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
X
X
Інші зобов'язання
X
167,00
X
X
Усього зобов'язань
X
238,00
X
X
Опис
Поточнi зобов'язання за станом на кінець періоду дорівнюють
238 тис. грн., у порівнянні з початком року зобов'язання
зросли на 95 тис. грн. Зобов'язання відображені у балансi в
роздiлi IV "Поточнi зобов'язання" за сумою їхнього
погашення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2010
2011
2012

У тому числі позачергових
1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*)
X

Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

-

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
-

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*)
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X

-

ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 0
трьох років?
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0
0
0
0
0
0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X

-

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X
X

-

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового
члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

Ні (*)
X
X
X
X

так
3
2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради

Загальні збори
акціонерів
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Засідання наглядової Засідання правління
ради
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
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Ні
Ні
Ні
Ні

Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за
роботу з акціонерами
Інше (запишіть)
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Так
Так

Ні
Ні

Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету
Обрання та відкликання голови
Так
правління
Обрання та відкликання членів
Так
правління
Обрання та відкликання голови
Ні
наглядової ради
Обрання та відкликання членів
Ні
наглядової ради
Обрання та відкликання голови та
Так
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
Так
для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Так
притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження аудитора
Ні
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
X
X
X
-
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
загальних
ься в
безпосередньо
запит
зборах
загальнодосту
в
акціонера
пній
акціонерному
інформаційній товаристві
базі даних
ДКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
-

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
Так (*)
X

Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні (*)
X
X
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Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

X
X
-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

-

Чи отримувало ваше 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 (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X

-

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Х
не визначились
ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X

-

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

-

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Надання послуг зі страхування юридичним особам та фізичним особам.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища,
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
- Фурсін Іван Геннадійович, частка в статутному капіталі - 19,147 %;
- ТОВ "КУА "Промислові інвестиції" ПІФ "Другий венчурний фонд", код ЄДРПОУ: 33640219, місцезнаходження : м.
Київ, Червоноармійська буд. 47, частка в статутному капіталі - 78,446 %;
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам, зміни їх складу за рік не відбувались.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.
Факторів порушення членами Ревізійної комісії та Правлінням внутрішніх правил відсутні.
Наглядова рада - відсутня.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її
ревізійної комісії та виконавчого органу - відсутні.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
про відсутність такої системи.
У фінансової установи системи управління ризиками - відсутні.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Внутрішний аудит (контроль) - відсутній.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір відсутні.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Результати оцінки активів відсутні, так як купівля-продаж протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір не здійснювалась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх
відсутність.
Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання,
проведені протягом року - відсутні.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку - відсутня. Рекомендацій Держфінпослуг не надходили.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи прізвище, ім'я та по батькові).
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Зовнішній аудитор фінансової установи, призначено Правлінням товариства, так як Наглядова рада відсутня.
- код за ЄДРПОУ - 30674018;
- найменування - ТОВ «УПК - Аудит Лтд»;
- місцезнаходження - м. Київ, вул. Шолуденка, 3, 5 поверх.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
- загальний стаж аудиторської діяльності - 11 років;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 1 рік;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року - інші аудиторські послуги не
надавались;
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - відсутні;
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
- ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років - відсутня;
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.
- 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 - відсутні;

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
-наявність механізму розгляду скарг;
Закон України "Про звернення громадян" та інші законодавчі акти, що регулюють питання, пов'язані із зверненнями,
скаргами , зауваженнями та пропозиціями.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
-прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Голова Правління Зубарєв Вячеслав Ігорович.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
- стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) - скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
- наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовів до суду не було.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
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Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
за ЄДРПОУ
КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Київська
за КОАТУУ
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Орган державного
управління
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
Середня кількість
працівників (1)
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:
04116, Шевченківський район, місто Київ, вулиця Шолуденко буд. 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

коди
12 12 31
20945990
803910000
111

за СПОДУ 7794
за КВЕД 65.12
12

Баланс
На 31.12.2012
Форма № 1
Актив

Код
рядка
2

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів

Код за ДКУД 1801001
На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

010
011
012
020

163
266
(103)

143
266
(123)

030
031
032

150
382
(232)

97
379
(282)

35108
0
0

36959
0
0

35421

37199

160
161
162

826
826

331
331

170
180
190

14

0

035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
080
100
110
120
130
140
150
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із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив

200
210
220
230
231
240
250
260
270
275
280
Код
рядка
2

371
4

334
0

2897

2545

316

323

4428
9

3533
9

39858
На початок звітного
періоду
3

40741
На кінець звітного
періоду
4

1
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
37116
37116
Пайовий капітал
310
Додатковий вкладений капітал
320
Інший додатковий капітал
330
Резервний капітал
340
106
106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
688
2040
Неоплачений капітал
360
Вилучений капітал
370
Накопичена курсова різниця
375
Усього за розділом I
380
37910
39262
Частка меншості
385
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
Інші забезпечення
410
Вписуваний рядок - сума страхових резервів
415
2412
1542
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових
416
(607)
(301)
резерва
Цільове фінансування (2)
420
Усього за розділом II
430
1805
1241
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків
440
Інші довгострокові фінансові зобов`язання
450
Відстрочені податкові зобов`язання
460
Інші довгострокові зобов`язання
470
Усього за розділом III
480
0
0
IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків
500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
Векселі видані
520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
0
1
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
з бюджетом
550
82
71
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
61
138
з оплати праці
580
28
з учасниками
590
із внутрішніх розрахунків
600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
605
вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов`язання
610
Усього за розділом IV
620
143
238
V. Доходи майбутніх періодів
630
Баланс
640
39858
40741
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
0
Примітки:
Станом на кінець звітного періоду статутний капiтал Товариства складає 37116 тис.грн. У звiтному роцi статутний капiтал не
змiнювався.
Керівник
Зубарєв Вячеслав Ігорович
Головний бухгалтер

Журавська Ольга Василівна
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Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
за ЄДРПОУ
КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Київська
за КОАТУУ
за СПОДУ

Територія
Орган державного
управління
Організаційно-правова
Приватне акціонерне товариство
форма господарювання
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

коди
12 12 31
20945990
803910000
7794

за КОПФГ 111
за КВЕД 65.12

Звіт про фінансові результати
За 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття

Код
рядка
2
010
015
020
025
030
035

1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати за збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

За звітній період

За попередній період

3

4
3710

0

(301)

0

3409

0

040

(2230)

0

050
055
060
061

1179

070
080
090
091

876

0

(787)

0

100
105
110
120
130
140
150
160
165

1268

170
175
176

1551

276
36

0

(29)

177

36

180
185

(199)

190

1352

0

збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

195
200
205
210
215
220
225
226

1352

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)
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II. Елементи операційних витрат
Найменування показника

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За звітній період

За попередній період

3

4
95
712
281
70
1072
2230

100
540
194
69
933
1836

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття

Код
рядка
2
300
310
320
330
340

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

За звітній період
3
15794,00000
15794,00000
0,00000
0,00000
0,00000

За попередній період
4
15794,00000
15794,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Примітки:
Чистий дохід вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг у 2012 роцi склал 3409 тис. грн.
Керівник

Зубарєв Вячеслав Ігорович

Головний бухгалтер

Журавська Ольга Василівна
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Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
за ЄДРПОУ
КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Київська
за КОАТУУ
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ

Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

коди
12 12 31
20945990
803910000
111

за КВЕД 65.12

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 р.
Форма № 3
Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Код за ДКУД 1801004

Код

За звітний період

2

3

010
015
020
030
035
040
045
050
060
070
080

3409

1706

876

773

090
095
100
105
110
115
120
125
130
140
145
150
160
170

(1236)
( )
( )
(712)
(1)
( )
(199)
(281)
( )
( )
(787)
1069

(1091)
( )
( )
(540)
(11)
( )
(198)
(194)
( )
( )
(668)
(223)

1069

(223)

180
190
200

38

За аналогічний
період попереднього
року
4

0

210
220
230

276

256

314

267

240
250
260
270
280
290
300

(1999)
(12)
( )
( )
(1421)

(447)
( )
( )
( )
76

(1421)

76

Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

(
(
(

)
)
)
0

0
(352)
3213
7
2868

(
(
(

)
)
)
0

0
(147)
3360
3213

Примітки:
Станом на 31.12.2012 р. залишок коштiв Товариства дорівнює 2868 тис. грн., в тому числi: на поточному рахунку - 1217 тис. грн.; інші
рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) - 1651 тис. грн.
Керівник

Зубарєв Вячеслав Ігорович

Головний бухгалтер

Журавська Ольга Василівна

39

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Територія
Київська
Орган державного управління
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис. грн.

коди
12
12
20945990
803910000
7794
111

31

за КВЕД 65.12

Звіт про власний капітал
За 2012 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних
активів
Уцінка нематеріальних
активів
Чистий прибуток (збиток) за
звітній період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

Код за ДКУД

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Вилучений
капітал

Разом

2
010

3

4

5

6

7

10

11

020
030
040
050

37116

37116

0

0

0

Нерозподілени Неоплачений
й прибуток
капітал
(непокритий
збиток)
8
9
106
688

1801005

106

688

0

37910

0

0
0
0
37910

060
070
080

0
0
0

090

0

100

0

110

0

120
130

1352

140

0
1352

0
40

(дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акції
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

150

0

160

0

170

0

180
190

0
0

200

0

210
220

0
0

230

0

240
250

0
0

260

0

270
280
290
300

0
0
1352
39262

0
37116

0
0

0
0

0
0

0
106

1352
2040

0
0

Примітки:
Станом на кінець звітного періоду статутний капiтал Товариства складає 37116 тис.грн. У звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався.

Керівник

Зубарєв Вячеслав Ігорович

Головний бухгалтер

Журавська Ольга Василівна

41

0
0

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма
господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"
Київська
Приватне акціонерне товариство
Інші види страхування, крім страхування життя

коди
12
12
20945990
803910000
7794
111

31

за КВЕД 65.12

Примітки до річної фінансової звітності
За 2012 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи
Група нематеріальних активів

1
Права користування
природними ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об’єкти промислової
власності
Авторське право та сумісні з
ним права
Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл
З рядка 080 графа 14

З рядка 080 графа 5
З рядка 080 графа 15

Код Залишок на початок Надійшло
Переоцінка
ряд
року
за рік
(дооцінка +, уцінка -)
ка

2
010

первісна накопиче
(переоцін
на
ена)
амортиза
вартість
ція
3
4

Вибуло за рік

Нарахова Втрати
но
від
амортиза зменшен
ції за рік
ня
кориснос
ті за рік

первісної накопиче первісна накопиче
(переоцін
ної
(переоцін
на
еної
амортиза
ена)
амортиза
вартості)
ції
вартість
ція
6
7
8
9

5

10

Інші зміни за рік

Залишок на кінець
року

первісної накопиче первісна накопиче
(переоцін
ної
(переоцін
на
еної
амортиза
ена)
амортиза
вартості)
ції
вартість
ція
12
13
14
15
0
0

11

020
030
040

0
0
0

0
0
0

050

0

0

0
266
266
0

0
123
123
0

060
070
080
090

266
266

103
103

0

0

0

0

0

20
20

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності
42

0

0

081
082
083
084
085

0

II. Основні засоби
Група основних засобів

1
Земельні ділянки

Ко
д
ря
дк
а

2
10
0
Інвестиційна нерухомість 10
5
Капітальні витрати на
11
поліпшення земель
0
Будинки, споруди та
12
передавальні пристрої
0
Машини та обладнання
13
0
Транспортні засоби
14
0
Інструменти, прилади,
15
інвентар (меблі)
0
Тварини
16
0
Багаторічні насадження
17
0
Інші основні засоби
18
0
Бібліотечні фонди
19
0
Малоцінні необоротні
20
матеріальні активи
0
Тимчасові (нетитульні)
21
споруди
0
Природні ресурси
22
0
Інвентарна тара
23
0

Залишок на
початок року

первісн
а
(переоц
інена)
вартіст
ь
3

Надійш
ло за
рік

знос

4

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

первісн
ої
(переоц
іненої
вартост
і)
6

5

зносу

7

Вибуло за рік

первісн
а
(переоц
інена)
вартіст
ь
8

Нарахо Втрати Інші зміни за рік
вано
від
аморти зменше
зації за
ння
рік
корисн
ості

знос

9

10

зносу

13

первісн
а
(переоц
інена)
вартіст
ь
14
0

у тому числі

одержані за
фінансовою
орендою
первісн знос
а
(переоц
інена)
вартіст
ь
16
17

знос

15
0

0

0

0

0

0

0

21

113

117

101

96

212

111

29

212

140

54

19

6

54

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

6

12

11

первісн
ої
(переоц
іненої
вартост
і)
12

Залишок на
кінець року

15

6

43

передані в
оперативну
оренду
первісн знос
а
(переоц
інена)
вартіст
ь
18
19

Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальні активи
Разом

24
0
25
0
26
0

382

232

12

З рядка 260 графа 14

З рядка 260 графа 8

З рядка 260 графа 5
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15
З рядка 260 графа 14

0

0

15

6

56

0

0

0

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних
подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

0

0

0

0

379

282

0

0

0

0

261
262
263
264
2641
265
2651
266
267
268
269

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
1

Код рядка
2
280
290
300
310
320
330
340

Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Інші
Разом
З рядка 340 графа 3

За рік
3

На кінець року
4
12

379
266

12

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

645

341
342

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
1
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші

Код рядка

За рік

2

На кінець року
довгострокові
4

3

поточні
5

350
360
370
380
390
400
410

1851

3324
33635

44

Разом(розд.А+розд.Б)
З рядка 045 графа 4 Балансу

З рядка 220 графа 4 Балансу

420

1851

36959

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

0

421
422
423

36959

424
425
426

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

Код рядка
2

Доходи
3

440
450
460
470
480
490
491
492

Витрати
4

0

0

876

787

x
x

500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)
за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов'язаними сторонами (%)

x
x
276

x
x
36
631
632

45

29

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до
собівартості продукції основної діяльності

633

VI. Грошові кошти
Найменування показника
1

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Каса
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом
З рядка 070 гр. 4 Балансу

На кінець року
3
1217
1651

2868

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам
Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

Резерв сумнівних боргів
Разом

Код
рядка

Залишок на
початок року

2
710

Збільшення за звітний рік

Використано у
Сторновано
звітному році невикористану суму у
звітному році

нараховано
додаткові
(створено)
відрахування
4
5
35

3

6

Сума очікуваного
відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована при
оцінці забезпечення

Залишок на
кінець року

8

9

7
35

0

720
730

0
1805

3579

4143

1241

740

0

750

0

760
770
775
780

0
0
0
1241

1805

3614

0

4178

0

0

VIII. Запаси
Найменування показника

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали

Код рядка

Балансова вартість на кінець
року

2
800
810
820
830

3
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Переоцінка за рік
збільшення чистої
реалізаційної вартості*
4

уцінка
5

Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

840
850
860
870
880
890
900
910
920

0

0

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

0

921
922
923
924
925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

926

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

Всього на кінець року

2
940
950

до 12 місяців
4

3
331
334

у т. ч. за строками непогашення
від 12 до 18 місяців
від 18 до 36 місяців
5
6
331
54
280

Списано у звітному році безнадійної дебіторської
заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами

951
952

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий
рахунок 072)

Код рядка
2
960
970
980

Сума
3

Код рядка
2
1110

Сума
3

XI. Будівельні контракти
Найменування показника
1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1120
1130
1140
1150
1160

XII. Податок на прибуток
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Найменування показника
1

Код рядка
2
1210
1220
1225
1230
1235
1240
1241
1242
1243
1250
1251
1252
1253

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати – усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу – усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

Сума
3
199

199
199

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника
1

Код рядка
2
1300
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

Нараховано за звітний рік
Використано за рік – усього
у тому числі на: будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Сума
3
76
0

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів

Ко
д
ряд
ка

Обліковуються за первісною вартістю

залишок на
початок року

1
Довгострокові біологічні
активи - усього
в тому числі:

первісна накопич
вартість
ена
амортиз
ація
2
3
4
141
0
0
0

надійшл вибуло за рік
о за рік

5

Обліковуються за справедливою вартістю

нарахов втрати вигоди залишок на кінець
ано
від
від
року
амортиз зменше відновле
ації за
ння
ння
рік
корисно корисно
сті
сті
первісна накопич
первісна накопич залишок надійшл зміни
вибуло залишок
вартість
ена
вартість
ена
на
о за рік вартості за рік
на
амортиз
амортиз початок
за рік
кінець
ація
ація
року
року
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

141
1
141
2
141
3
141
4
141
5
142
0

інші довгострокові
біологічні активи
Поточні біологічні активи усього
в тому числі:
тварини на вирощуванні та 142
відгодівлі
1
біологічні активи в стані
142
біологічних перетворень
2
(крім тварин на вирощуванні
та відгодівлі)
142
3
інші поточні біологічні
142
активи
4
Разом
143
0

0

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

X

0

X

0

X

X

X

0

X

0

X

X

X

0

X

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14
З рядка 1430 графа 6 і графа 16

0

0

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

0

0

0

0

0

0

0

0

1431
1432

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з
біологічними
перетворення
ми

Результат від первісного
визнання

дохід

1
Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:
зернові і зернобобові
з них:

2
1500

3

4
0

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

витрати

5
0

Уцінка

реалізації

6
0

7
0

1510
49

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від

8
0

9
0

0

первісного
визнання та
реалізації
11
0

0

0

10
0

пшениця
соя
.
соняшник
ріпак
цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди (зерняткові, кісточкові)
інша продукція рослинництва
додаткові біологічні активи рослинництва
Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього
з нього:
великої рогатої худоби
свиней
молоко
вовна
яйця
інша продукція тваринництва
додаткові біологічні активи тваринництва
продукція рибництва
Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом

1511
1512

0
0

0
0

1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1530

0

0

1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Керівник

0

0

0

0

0

0

Зубарєв Вячеслав Ігорович

Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Журавська Ольга Василівна
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28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (примітки)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Приватного акціонерного товариства
"Страхова Компанія "Скіфія" за 2012 рік.
1. Основна діяльність.
Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія "Скіфія" ( надалі - Компанія), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20945990, зареєстрована у Державному реєстрі фінансових установ 29.02.1996 р., реєстраційний номер 11100824.
Компанія надає послуги з недержавного страхування, інші, ніж страхування життя, відповідно до отриманих ліцензій.
2. Облікова політика.
2.1 Основа підготовки фінансової звітності.
Фінансова звітність Компанії за 2012 рік є попередньою, яку підготовлено на підставі рахунків бухгалтерського обліку
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (МСБО). При складанні фінансової звітності Компанія також керувалася вимогами спільного Листа Національного
банку України, Міністерства Фінансів України та Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/175714830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702.
У фінансовій звітності Компанії за 2012 рік не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу).
Суми, вказані у фінансових звітах Компанії, надаються у тисячах гривень.
2.2 Іноземна валюта.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність Компанії ведуться у національній валюті України - гривні. Статті фінансової
звітності, що відображено у іноземній валюті, перераховуються у гривні з використанням курсу обміну, встановленому
Національним банком України на день складання такої звітності.
Облік операцій в іноземній валюті ведеться Компанією відповідно до вимог МСБО 21.
2.3 Основні засоби та нематеріальні активи
Визнання, оцінка і облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється Компанією відповідно до вимог
МСБО 16 та МСБО 38.
У фінансовій звітності основні засоби відображено за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.
При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод, виходячи
із терміну корисного використання по кожному об'єкту, що входить у склад окремої групи основних засобів, без
урахування ліквідаційної вартості. Для малоцінних необоротних матеріальних активів амортизація нараховується у
розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.
Діапазон термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів наступний:
IV група основних засобів :
(комп'ютери, телефони, інша побутова та офісна техніка) - 24 місяці;
V група основних засобів (автомобілі) - 60 місяців;
VI група основних засобів (меблі) - 48 місяців;
X група нематеріальних активів :
ліцензії - 120 місяців;
програмне забезпечення - 24 місяці.
2.4 Фінансові інструменти.
Визнання, оцінка і облік фінансових інструментів здійснюється Компанією відповідно до вимог МСФЗ 9, МСБО 28,
МСБО 31, МСБО 32
Довгострокові фінансові активи відображаються Компанією в обліку та звітності за справедливою вартістю.
2.5 Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги визнається Компанією за первісною вартістю та відображається
у звітності за чистою вартістю реалізації. Для визначення чистої вартості реалізації розраховується резерв сумнівних
боргів. Розмір резерву сумнівних боргів розраховується за методом використання абсолютної суми сумнівної
заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 31.12.2012 року резерв сумнівних
боргів не розраховувався.
2.6 Доходи та витрати
Доходи за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України та за її межами
визнаються за методом нарахування.
Доходи за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України та за її межами
відображаються у звітності з урахуванням руху резервів незароблених премій та частки перестраховиків у таких резервах.
Витрати визнаються витратами окремого періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони впроваджені.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, включаються до складу витрат того періоду, в
якому вони були впроваджені.
2.7 Забезпечення
Формування, облік і розміщення страхових резервів здійснюються відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про
страхування" № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями, нормативних документів Державної комісії по регулюванню
ринків фінансових послуг України та відповідно до МСБО 37 у вигляді резервів незароблених премій та резервів збитків.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум
страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), в сумі 100 відсотків від загальної суми надходжень страхових
платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти
місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
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"
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три місяці
розрахункового періоду множаться на одну четверту;
"
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці
розрахункового періоду множаться на одну другу;
"
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три місяці
розрахункового періоду множаться на три четвертих;
"
одержані добутки додаються.
У цьому разі останній місяць розрахункового періоду буде складатися із кількості днів на дату розрахунку.
Кошти страхових резервів розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості і
представлені активами таких категорій:
"
грошові кошти на поточному рахунку;
"
банківські вклади (депозити);
"
права вимоги до перестраховиків;
Крім того, за рішенням акціонерів Компанії можна створювати вільні резерви за рахунок чистого прибутку. У 2012 році
відрахування чистого прибутку до резервного капіталу не здійснювалося.
Також обліковою політикою Компанії передбачено створювання резервів забезпечення на виплату відпусток працівникам
Компанії згідно з МСБО 19 "Виплати працівникам".
3. Доходи Компанії.
Доходи Компанії структуровані за наступними видами:
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 3710,1 тис. грн.
Інші операційні доходи - 875,8 тис. грн., у тому числі:
"
Отримана агентська винагорода від надання послуг для інших страховиків - 61,6 тис. грн.;
"
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій (резерви збитків) - 724,6
тис. грн.;
"
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками - 67,3 тис. грн.;
"
Регрес - суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права
вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки - 22,3 тис. грн.
Інші фінансові доходи - 276,0 тис. грн.., у тому числі:
"
Доходи від депозитів - 276,0 тис. грн..
Інші доходи - 35,7 тис. грн.., у тому числі:
"
Доходи від операційної курсової різниці - 35,7 тис. грн.
4. Витрати Компанії.
Витрати Компанії структуровані за наступними видами:
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування - 2221,7 тис. грн. Витрати, пов'язані з
укладанням та пролонгацією договорів перестрахування - 0,8 тис. грн.
Витрати, пов'язані з регулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді -7,3 тис. грн.
Інші операційні витрати - 787,6 тис. грн., у тому числі:
"
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій - 639,6 тис. грн.;
"
Списання цінних паперів емітента ВАТ "Агромашбуд", код за ЕДРПОУ 33151719,з рахунку у цінних паперах
Компанії, що було відкрито у АТ "Містобанк", МФО 328760 ( розпорядження Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.06.2012 р. № 10-ДО-1-С та розпорядження ПрАТ "ВДЦП" від 09.07.2012 р. № 3/0907-12) у зв'язку
з анулюванням свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 28.09.2007 р № 414/1/07, виданого ДКЦПФР - 148,0 тис. грн.
3. Інші витрати - 28,8 тис. грн.., у тому числі:
"
Витрати від операційної курсової різниці - 28,8 тис. грн.
5. Податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток Компанії у 2012 році склав 199,2 тис. грн.
Відповідно до вимог статті 151 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, ставка податку на прибуток у
2012 році складала: 3 відсотки - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності,
ніж страхування життя та пенсійного страхування; 21 відсоток - при отриманні доходу від видів діяльності інших, ніж
страхова діяльність.
Оподаткування прибутку від страхової діяльності Компанії здійснювалось відповідно до вимог статті 156 Податкового
Кодексу України.
На кінець року відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи у Компанії відсутні.
6. Фінансові інструменти.
На кінець 2012 року в обліку Компанії рахувалися наступні фінансові активи:
"
Акції на загальну суму 3324,1 тис. грн., у тому числі:
АСК "Укррічфлот" - 500,0 тис. грн.
ВАТ "Будівельні конструкції" - 378,1 тис. грн.
ПАТ "Авангард" - 745,0 тис. грн.
ПАТ "Екоклін" - 596,0 тис. грн.
ПАТ "Отава" - 596,0 тис. грн.
ПАТ "Домінант-Колект" - 100,0 тис. грн.
ПАТ "Райффайзен Банк" - 200,0 тис. грн.
ПАТ "Авдєєвський коксохімзавод" - 209,0 тис. грн.
"
Інвестиційні сертифікати на загальну суму 33634,6 тис. грн., у тому числі:
52

ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" Другий Венчурний фонд" - 33634,6 тис. грн.
У 2012 році Компанією придбано акцій на загальну суму 1851,0 тис. грн.
7. Основні засоби.
Таблиця 1 (тис. грн.)
Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Малоцінні необоротні
матеріальні активи Разом
Вартість:
На 01.01.2012 р.
101,2 211,9 53,3 15,1 381,5
Надійшло 12,3 0,0
0,0
0,0
12,3
Вибуло
0,0
0,0
0,0
15,1 15,1
На 31.12.2012 р.
113,5 211,9 53,3 0,0
378,7
Накоплена амортизація:
На 01.01.2012 р.
96,2 110,6 19,2 6
232
За рік 15,3 29,5 10,9 0,0
55,7
На 31.12.2012 р.
111,5 140,1 30,1 0,0
281,7
Знос тих об'єктів, що вибули:
0,0
0,0
0,0
6,0
6,0
Чиста балансова вартість:
На 01.01.2012 р.
5,0
101,3 34,1 9,1
149,5
На 31.12.2012 р.
2,0
71,8 23,2 0,0
97,0
У 2012 році у Компанії відсутні наступні основні засоби:
"
щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності;
"
оформлені у заставу;
"
що тимчасово не використовуються (реконструкція, консервація, тощо);
"
вилучені з експлуатації для продажу;
"
повністю амортизовані;
"
придбані за рахунок цільового фінансування;
"
взяті в операційну оренду.
Використання амортизаційних відрахувань у 2012 році Компанією не проводилось.
8. Нематеріальні активи
Таблиця 2 (тис. грн.)
Ліцензії
Програмне забезпечення Разом
Вартість:
На 01.01.2012 р.
261,0 4,7
265,7
Надійшло 0,0
0,0
0,0
Вибуло
0,0
0,0
0,0
На 31.12.2012 р.
261,0 4,7
265,7
Накоплена амортизація:
На 01.01.2012 р.
98,5 4,2
102,7
За рік 19,5 0,3
19,8
На 31.12.2012 р.
118 4,5
122,5
Знос тих об'єктів, що вибули:
0,0
0,0
0,0
Чиста балансова вартість:
На 01.01.2012 р.
162,5 0,5
163,0
На 31.12.2012 р.
143,0 0,2
143,2
У 2012 році у Компанії відсутні наступні нематеріальні активи:
"
щодо яких існують обмеження права власності;
"
оформлені у заставу;
"
створені власними силами Компанії;
"
придбані за рахунок цільових асигнувань.
9. Грошові кошти.
Станом на 31.12.2012 року грошові кошти Компанії складають:
"
на поточних банківських рахунках - 1216,5 тис. грн., у тому числі:
на рахунках у гривні - 893,5 тис. грн., у тому числі:
в АБ "Клірінговий Дім" - 482,4 тис. грн.,
в АТ "Місто Банк" - 27,6 тис. грн.;
у Київській філії АТ "Місто Банк" - 383,5 тис. грн.;
на рахунках в іноземній валюті - 323,0 тис. грн., у тому числі:
в АТ "Місто Банк" - 24,7 тис. грн.;
в АБ "Клірінговий Дім" - 298,3 тис. грн.
"
на інших рахунках у банку (акредитиви, чекові книжки) - 1651,0 тис. грн., у тому числі:
в АТ "Алчевська філія "Місто Банк" - 851,0 тис. грн.,
в АТ "ПУМБ" - 250,0 тис. грн.,
в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк" - 250,0 тис. грн.,
в ПАТ "Державний ощадний банк України" - 300,0 тис. грн.
Усього грошових коштів Компанії станом на 31.12.2012 р. - 2867,5 тис. грн.
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10. Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується:
"
поточна дебіторська заборгованість за страхові послуги, які надані страхувальникам, але не сплачені у сумі 331,1
тис. грн., термін непогашення якої складає не більше 3-х місяців;
"
інша дебіторська заборгованість у сумі 334,5 тис. грн., з неї терміном непогашення більше 3-х місяців - 280,4 тис.
грн., у тому числі:
ТОВ "Хімагросервіс" - 236,8 тис. грн.,
Шапошнікова Н.І. - 43,6 тис. грн.,
Передплата за оренду приміщення згідно договорів оренди - 54,1 тис. грн.
Усього дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2012 р. складає 665,6 тис. грн.
Безнадійної дебіторської заборгованості у 2012 році Компанією не списувалось.
Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін відсутня.
11. Кредиторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у
сумі 1,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за авансами, отриманими від страхувальників, складає 138,3 тис. грн.
12. Несплачені податки та зобов'язання за соціальним страхуванням.
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується кредиторська заборгованість з бюджетом у загальній сумі 70,5
тис. грн., у тому числі:
"
за податком на прибуток, термін сплати якого не настав - 54,5 тис. грн.,
"
за податком на доходи фізичних осіб, термін сплати якого не настав - 4,5 тис. грн.,
"
за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, термін сплати якого не настав - 11,5
тис. грн.
13.
Забезпечення.
Станом на 31.12.2012 року в Компанії рахуються наступні види забезпечень:
"
Резерви незароблених премій - 1379,0 тис. грн.,
"
Резерви збитків - 163,1 тис. грн.
"
Частка перестраховиків в страхових резервах - 301,6 тис. грн.
Усього забезпечень за вирахуванням частки перестраховиків - 1240,5 тис. грн.
У порівнянні з початком 2012 року розміри резервів незароблених премій та збитків зменшилися на 565,2 тис. грн., що
пов'язано зі зменшенням надходжень від реалізації страхових послуг у звітному році.
Також у 2012 році Компанією створено забезпечення на виплату відпусток працівникам у сумі 35,4 тис. грн., яке
повністю використано у звітному році.
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