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

Зубарєв Вячеслав Iгорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20945990
4. Місцезнаходження
м. Київ , м. Київ , Шевченкiвський район, 04116, -, вул. Шолуденка, буд.3
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 230-47-26 (044) 230-47-27
6. Електронна поштова адреса
office@skyfia.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2015
(дата)

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

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

X

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 726488
3. Дата проведення державної реєстрації
10.07.2002
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
37115900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння емiтента є Загальнi збори акцiонерiв. Власниками iстотної участi (в
тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою) є: Фурсiн Iван
Геннадiйович, iдентифiкацiйний код 2619108910, розмiр частки (паю), що належить власнику
iстотної участi - 7 106 400 грн., вiдсоток, який становлять акцiї (частка, пай) у статутному
(складеному, пайовому) капiталi емiтента - 19,1465 %. ТОВ «Компанiя з управлiння активами
«Промисловi iнвестицiї», ЄДРПОУ 33640219, розмiр частки (паю), що належить власнику iстотної
участi - 29 116 500 грн., вiдсоток, який становлять акцiї (частка, пай) у статутному (складеному,
пайовому) капiталi емiтента -78,4475 %. До виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
належить: а.) внесення змiн до статуту емiтента, змiна розмiру статутного капiталу; б.) обрання
членiв наглядової ради, а також утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв емiтента;
в.) затвердження рiчного звiту, розподiл прибутку та покриття збиткiв, строк i порядок виплати
дивiдендiв; г.) призначення та звiльнення голови виконавчого органу емiтента; д.) прийняття
рiшення про випуск акцiй та визначення їх номiнальної вартостi; Виконавчим органом емiтента є
Правлiння. Правлiння емiтента дiяло в наступному складi: Голова Правлiння - Зубарєв Вячеслав
Iгорович, Член Правлiння – Зибiн Юрiй Олексiйович, Член Правлiння - Петренко Тетяна Павлiвна.
Змiни у складi Правлiння протягом звiтного року вiдбувалися. Припинено повноваження Члена
Правлiння Журавської Ольги Василiвни у зв'язку зi звiльненням з посади Головного бухгалтера.
Рiшення про припинення повноважень Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.
Обрано на посаду Члена Правлiння Петренко Тетяну Павлiвну. Рiшення про обрання на посаду
Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв
емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Правлiння емiтента: а.) керує поточною дiяльнiстю

емiтента; б.) готує та органiзовує проведення чергових Загальних Зборiв акцiонерiв; в.) готує рiчну
фiнансову звiтнiсть емiтента для винесення на затвердження Загальними Зборами акцiонерiв; г.)
звiтує перед Загальними Зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; д.)
iнформує Загальнi збори акцiонерiв про рух майна емiтента; є.) визначає та затверджує умови
працi працiвникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Правлiння Товаpиства. Ревiзiйна комiсiя дiяла в наступному складi: Ревiзор - Фурсiн Геннадiй
Iванович, одноосiбно. Рiшення про обрання на посаду Ревiзора прийняте Позачерговими
загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р. Рiшення про
припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї - Косенка Миколи Костянтиновича прийняте
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводяться ревiзiйною комiсiєю за
дорученням Загальних зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у
сукупностi бiльш як 10% голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали,
бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна
комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Члени
Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна
комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку ревiзiйної комiсiї
Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати
позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна
комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв та аудиторiв. Витрати, пов'язанi з оплатою їх
послуг, здiйснюються за рахунок Товариства. Наглядова рада Товариства у складi: Голова
Наглядової ради - Паршаков Олександр Євгенович, Рiшення про обрання на посаду Голови
Наглядової Ради прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 1/14 вiд 28
квiтня 2014 р.; Член Наглядвої Ради - Косенко Миколи Костянтинович, Рiшення про обрання на
посаду Члена Наглядової Ради прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента,
протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.; Член Наглядової ради - Бутько Руслан Борисович, Рiшення
про обрання на посаду Члена Наглядової Ради прийняте Позачерговими загальними зборами
акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.. До виключної компетенцiї Наглядової
ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на
вимогу Ревiзора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством
акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства; - затвердження умов
контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди та
умов оплати працi; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд
виконання повноважень з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У
разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної
посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада
зобов’язана протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання
реєстрацiйної комiсiї; - обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової
звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною
другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; - визначення дати складення
перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшення
необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою

статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» - визначення ймовiрностi визнання
Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання
пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; - вирiшення iнших питань,
що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Мiсто Банк" м. Одеса
2) МФО банку
328760
3) поточний рахунок
26505001030073
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Мiсто Банк" м. Одеса
5) МФО банку
328760
6) поточний рахунок
26505001030073
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)
4

5

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547133 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Страхування фiнансових ризикiв

Опис

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547125 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Безстроково

Опис

АВ
№547129

Страхування вiд нещасних випадкiв

Безстроково

Опис

АВ
№547124

Страхування здоров'я на випадок хвороби

Опис

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

Опис

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

АВ
№547127

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього
АВ№547123 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
та iнших видiв водного транспорту)
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Опис

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547120 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547122 23.11.2010
Необмежена
РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ

УКРАЇНИ
Опис

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7АВ№547126 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
12)
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Опис

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Опис

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)

Опис

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547121 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547131 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
РЕГУЛЮВАННЯ
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
АВ№547132 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
Державного бюджету України) та сiльської пожежної
ФIНАНСОВИХ
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Опис

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ№547130 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести д

Безстроково

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
АВ№547134 23.11.2010 РЕГУЛЮВАННЯ Необмежена
РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ

ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Безстроково

Опис

ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ
АВ№547128 23.11.2010
РИНКIВ
Необмежена
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

Опис

Безстроково

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ТОВ "КУА "Промисловi
iнвестицiї" ПIФ "Другий
венчурний фонд"

33640219

04053Україна м. Київ
пров. Несторiвський, б.6

78.4475

ТОВ "Будброк"

33996974

04053Україна м. Київ
пров. Нестерiвський, б,6

2.3807

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Косенко Микола
Костянтинович

0.0127

Фурсiн Геннадiй Iванович

0.0127

Фурсiн Iван Геннадiйович

19.1465

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Тетяна Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Скiфiя" Заступник Головного бухгалтера ,ПАТ «УСК «Гарант – Лайф» Головний
бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не
надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 на невизначений термiн
9) Опис
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення
його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Звiтує перед Загальними
зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори
Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та затверджує умови працi та премiювання
працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi питання, якi пiдлягають розгляду та
затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм
тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до компетенцiї iншого органу управлiння
Товариства.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi згiдно штатного розкладу ПрАТ "СК "Скiфiя". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення
розмiру виплаченої їй винагороди за 2014 рiк. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримувала.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Рiшення
про обрання на посаду Головного бухгалтера, Члена Правлiння з 05 травня 2014р. прийняте
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.
* 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.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зубарєв Вячеслав Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ САФ "Скiфiя", Заступник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких
iнших пiдприємствах. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2008 на невизначений термiн

9) Опис
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення
його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Забезпечує дiяльнiсть
Наглядової ради Товариства; Звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та
виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та
затверджує умови працi та премiювання працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi
питання, якi пiдлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi
питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до
компетенцiї iншого органу управлiння Товариства. Голова Правлiння: без доручення дiє вiд iменi
Товариства в межах, визначених законодавством i Статутом; представляє iнтереси Товариство в
органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з
юридичними особами та громадянами; формує трудовий колектив Товариства i вирiшує всi
питання дiяльностi Товариства в межах та порядку, визначених Статутом; вiдкриває в установах
банку поточнi та iншi рахунки; користується правом розпорядження коштами i майном
Товариства в межах, визначених законодавством; органiзує i керує фiнансовою дiяльнiстю
Товариства; пiдписує необхiднi документи, пов'язанi з питанням фiнансових операцiй; видає
накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; видає
довiреностi та доручення вiд iменi Товариства; затверджує внутрiшнi документи Товариства, в
тому числi Правила страхування, страховi тарифи, штатний розпис, функцiональнi обов'язки
pобiтникiв, тощо; приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, застосовує до
них заходи заохочення та стягнення; укладає вiд iменi Товариства угоди та договори, у тому числi
зовнiшньоекономiчнi, якi необхiднi для нормального забезпечення дiяльностi Товариства; укладає
договори страхування, враховуючи вимоги Закону України "Про страхування". Якщо страхова
сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного
капiталу i сформованих вiльних та страхових резервiв, обов'язково укладається договiр
перестрахування; вiдповiдає за достовiрнiсть пред'явлених звiтiв про дiяльнiсть Товариства, стан
його майна, прибуткiв, збиткiв; контролює ведення бухгалтерського облiку; органiзує пiдготовку
та виконання piшень Загальних збоpiв акцiонерiв i подає звiти про їх виконання; виконує iншi
функцiї, передбаченi законодавстом i Статутом, необхiднi для нормальної роботи Товариства..
Голова Правлiння повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю i несе за
її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством. Розмiр виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi -згiдно штатного розкладу ПрАТ
"СК "Скiфiя". Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої їй винагороди
за 2014 рiк. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* 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.

1) посада
Член правлiння Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зибiн Юрiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ САФ "Скiфiя" Голова Правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах. Фiзична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.03.2008 на невизначений термiн
9) Опис
Правлiння Товариства: Керує поточною дiяльнiстю Товариства; Готує та органiзує проведення
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; Готує рiчний баланс Товариства для винесення
його на затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; Забезпечує дiяльнiсть
Наглядової ради Товариства; Звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв щодо своєї дiяльностi та
виконання їх рiшень; Iнформує Загальнi збори Акцiонерiв про рух майна Товариства; Визначає та
затверджує умови працi та премiювання працiвникiв Товариства; Попередньо опрацьовує усi
питання, якi пiдлягають розгляду та затвердженню Загальними зборами акцiонерiв; Вирiшує iншi
питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з законодавством та Статутом вiднесенi до
компетенцiї iншого органу управлiння Товариства. Перший заcтупник Голови Правлiння дiє вiд
iменi Товаpиства без довiреностi: - допомагає Головi Правлiння у виконаннi його повноважень; виконує обов"язки Голови Правлiння в разi його вiдсутнiстi; - представляє iнтереси Товариства в
органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з
юридичними особами та громадянами; Перший заcтупник Голови Правлiння за довiренiстю,
виданою Головою Правлiння: - веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства; - пiдписує
договори страхування, iшнi угоди та фiнансовi документи. Розмiр виплаченої винагороди, в тому
числi у натуральнiй формi у звiтному перiодi -згiдно штатного розкладу ПрАТ "СК "Скiфiя".
Посадава особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої їй винагороди за 2014 рiк.
Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Посадова особа не має непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiна посадової особи у звiтному перiодi не
вiдбувалась.
* 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.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фурсiн Геннадiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1946
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Мiсто Банк" Радник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких
iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2008 на невизначений термiн
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння
Товаpиства i подає збоpам Учасникiв звiти пpо проведенi ревiзiї, а також висновки за piчними
звiтами. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводяться ревiзiйною
комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi
володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв. Ревiзiйнiй комiсiї повиннi бути поданi всi матерiали,
бухгалтерськi та iншi документи i особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна
комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Члени
Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна
комiсiя складає висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства. Без висновку ревiзiйної комiсiї
Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати
позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Ревiзiйна
комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв та аудиторiв. Витрати, пов'язанi з оплатою їх
послуг, здiйснюються за рахунок Товариства. Винагороду в будь-якiй iформi не отримував.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення
про обрання на посаду Ревiзора прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента,
протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014 р.
* 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.

1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паршаков Олександр Євгенiєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «КУА «Промисловi iнвестицiї» з 01.2009 по сьогоднiшнiй час. Керiвник
iнвестицiйного бiзнесу Київського вiддiлення «КБ ТОВ «Мiсто-Банк» з 2003-2009 роки. Фiзична
особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 безстроково

9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру
його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень
з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення
про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення
її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14
(чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною
першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного
пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.Рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради
прийняте на засiданнi Членiв Наглядової Ради емiтента, протокол № 1/14 вiд 28 квiтня 2014 р.
* 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.

1) посада
Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутько Руслан Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний економiст ТОВ «БУДБРОК» з 07.2013 по сьогоднiшнiй день. Директор ТОВ ФК
«КАРЕ» з 01.2012 по 06.2013 роки Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 на невизначений термiн
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру
його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень
з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення
про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення
її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14
(чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною

першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного
пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядвої Ради
прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня
2014 р.
* 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.

1) посада
Член Наглядвої Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Косенко Миколи Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi посади: ТОВ "Будброк", заступник директора. Посадова особа не обiймає посади на
будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортний даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 на невизначений термiн
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу Ревiзора Товариства;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру
його винагороди та умов оплати працi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства вiд виконання повноважень
з одночасним призначення виконуючого обов’язки Голови Правлiння. У разi прийняття рiшення
про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння, з займаної посади та призупинення
її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов’язана протягом 14
(чотирнадцяти) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї;
- обрання аудитора Товариства для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
- вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною
першою статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного
пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
законодавством.
Винагороду в будь-якiй iформi не отримував. Посадова особа не має непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядвої Ради
прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента, протокол № 53 вiд 28 квiтня
2014 р.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

Ревiзор

Фурсiн Геннадiй
Iванович

2

0.01270000000

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Косенко Микола
Костянтинович

2

0.01270000000

2

0

0

0

4

0.0254

4

0

0

0

3

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

5

6

7

8

9

10

4

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

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи
ТОВ "КУА
"Промисловi
iнвестицiї" ПIФ
"Другий венчурний
фонд"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

33640219

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

04053 Україна м. Київ
Шевченкiвський м.
м.Київ пров.
Несторiвський, б.6

01.09.2007

12390

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

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

Фурсiн Iван
Геннадiйович
Усього

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

78.4475

12390

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

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

0

0

0

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

3024

19.1465

3024

0

0

0

15414

97.594

15414

0

0

0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

17.03.2014

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1 Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
2.Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк.
3.Про визначення посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ «СК
«Скiфiя».
4.Про затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть ПрАТ «СК «Скiфiя».
5.Про розгляд iнших питань щодо дiяльности товариста.
За розглядом питань порядку денного було прийнято такi рiшення:
1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк, що включає в себе баланс, звiт про
фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал станом на 31.12.13 р. з
валютою балансу 42924,0 тис. грн. i прибутком 762,0 тис.грн.
2. Роботу Правлiння та Голови Правлiння за звiтний перiод визнати задовiльною.
3.Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
4. За пiдсумками роботи у 2013 роцi розподiл прибутку не проводити, прибуток залишити в балансi,
як нерозподiлений прибуток в сумi 927304,25 грн., дивiденди не нараховувати.
5. Затвердити Вжечинську Л.I. на посадi внутрiшнього аудитора ПрАТ «СК «Скiфiя», уклавши з нею
трудовий договiр на невизначений термiн.
6.Затвердити Положення, що регламентують дiяльнiсть ПрАТ «СК «Скiфiя».

чергові

позачергові
X
28.04.2014
100

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Припинення повноважень (звiльнення) Головного бухгалтера Товариства.
4.Призначення Головного бухгалтера Товариства.
5.Затвердження умов контракту з Головним бухгалтером Товариства.
6.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головним бухгалтером Товариства.
7.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження
нової редакцiї Статуту.
8.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
10.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової Ради.
11.Обрання члена Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членом Ревiзiйної комiсiї.
13.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з членом
Ревiзiйної комiсiї.
14.Розгляд iнших питань Товариства.
За розглядом питань порядку денного було прийнято такi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голови лiчильної комiсiї – Мазаратiя Юрiя Iвановича та членiв
лiчильної комiсiї – Соколової Дiни Андрiївни , Димової Зiнаїди Гнатiвни.
2 .Обрати Головою зборiв Бутько Руслана Борисовича, секретарем зборiв Журавську Ольгу
Василiвну. Iнших пропозицiй не надiйшло. Пропозицiя була проголосована.

3. Зважаючи на те, що Головний бухгалтер Журавська Ольга Василiвна за посадою згiдно до Статуту
ПрАТ «СК «Скiфiя» є членом Правлiння, яка за власним бажанням переведена на iншу посаду, дати
згоду на припинення її повноважень як члена правлiння ПрАТ «СК «Скiфiя» з 05.05.2014 року.
4. Зважаючи на призначення Петренко Тетяни Павлiвни Головним бухгалтером, який за посадою є
членом Правлiння згiдно до Статуту, призначити Петренко Т.П. членом Правлiння ПрАТ «СК
«Скiфiя» з 05.05.2014 року.
5. Затвердити умови контракту з Головним бухгалтером ПрАТ «СК «Скiфiя» Петренко Т.П. та
уповноважити Голову Правлiння Зубарєва В.I. на пiдписання контракту з Головним бухгалтером
Петренко Т.П.
6. З метою виконання вимог законодавства привести Статут товариства у вiдповiднiсть з вимогами
Закону України «Про акцiонернi товариства», виклавши його у новiй редакцiї. Затвердити Статут
Приватного акцiонерного товариства «Страхової Компанiї «Скiфiя» у новiй редакцiї з урахуванням
змiн законодавства, що регламентують дiяльнiсть акцiонерних товариств. Доручити Головi Правлiння
Зубарєву Вячеславу Iгоровичу пiдписати нову редакцiю Статуту ПрАТ «СК «Скiфiя» вiд iменi
Загальних зборiв акцiонерiв та здiйснити усi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї
згiдно до вимог законодавства.
7. Визначити склад Наглядової ради Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб з термiном повноважень 5
(п’ять) рокiв. Включити до списку кандидатур для голосування по обранню до складу Наглядової
ради всi запропонованi кандидатури. Застосувати кумулятивне голосування з використання
бюлетенiв.
В результатi голосування голоси розподiлились: Паршаков Олександр Євгенович -15 794 голосiв;
Бутько Руслан Борисович - 15 794 голосiв; Косенко Микола Костянтинович - 15 794 голосiв.
8. З членами Наглядової ради цивiльно-правових договорiв не укладати. Члени Наглядової ради
Товариства здiйснюватимуть виконання своїх повноважень на безоплатнiй основi.
9. Визначити склад Ревiзiйної комiсiї Товариства в кiлькостi 1 (одної) особи (Ревiзора) з термiном
повноважень 5 (п’ять) рокiв. Застосувати кумулятивне голосування з використання бюлетенiв.
Включити до бюлетеню для голосування по обранню Ревiзора кандидатуру Фурсiна Геннадiя
Iвановича.
10. З Ревiзором цивiльно-правового договору не укладати, виконання своїх повноважень вiн
здiйснюватиме на безоплатнiй основi.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

За результатами попереднього та звiтного року дивiденди не нараховувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВ "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

22452796

Місцезнаходження

65009 Україна Одеська - м.Одеса Пров.Курортний, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 286879
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2014

Міжміський код та телефон

(0482) 34-21-26

Факс

(0482) 34-21-26

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача та веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Банк "Клiрiнговий Дiм"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - - вул. Борисоглiбська, 5,лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263457
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 593 10 36

Факс

(044) 593 10 36

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача та веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або ПАТ "Мiсто Банк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20966466

Місцезнаходження

65009 Україна Одеська - м.Одеса Фонтанська дорога, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ263279
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(048) 711 67 77

Факс

(048) 711 67 77

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача та веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

24089565

Місцезнаходження

01015 Україна м. Київ - - вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер ліцензії або іншого документа на цей N 1610
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 227-19-00

Факс

(044) 227-19-00

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ - - Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача та веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв емiтента.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.06.2007

286/1/07

НКЦПФР

UA1501261002

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

2350

15794

37115900

100

Опис

Спосiб розмiщення акцiй - закрите (приватне) розмiщення акцiй. Емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв шляхом
розмiщення цiнних паперiв, оприлюднення безпосередньої пропозицiї цiнних паперiв, серед заздалегiдь визначеного кола осiб. Товариство не
здiйснювало, за звiтний перiод, торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках, не має поданих
заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою
торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Дострокове погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим
законодавством України.

XI. Опис бізнесу
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ", є фiнансовою
установою, яке змiнило назву з ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
АКЦIОНЕРНА ФIРМА "СКIФIЯ" та було зареєстроване Рiшенням Центрального райвиконкому м.
Одеси № 591/12 вiд 15.10.1993 р., перереєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi
державною адмiнiстрацiєю 29.09.2010 року (номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 1 074
105 0013 027503). Емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв шляхом
розмiщення цiнних паперiв, оприлюднення безпосередньої пропозицiї цiнних паперiв, серед
заздалегiдь визначеного кола осiб. Злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл у звiтному
перiодi не вiдбувалось.
Органiзацiйна структура емiтента - До складу товариства входять служба з надання страхових
послуг. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у
товариства вiдсутнi. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним
перiодом не вiдбувались. Ролi та перспектив розвитку - Ролi та перспективи розвитку це
доступнiсть клiєнтiв отримати страховi послуги; супроводження клiєнта за договором страхування
та оперативнiсть врегулювання страхового вiдшкодування. Поряд з цим слiд широко
впроваджувати досягнення науково-технiчного прогресу, зокрема новiтнiх технологiй.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2014р.- 16 осiб;
середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи; iнвалiд - 1
особа. Фонд оплати працi: 1198 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм роком ( фонд оплати працi
станом на 31.12.13р. - 1078 тис. грн.) фонд оплати працi збiльшився на 120 тис. грн. Емiтент
використовує реактивну кадрову полiтику, в межах якої керiвництво намагається контролювати
симптоми кризової ситуацiї та вживає заходи до локалiзацiї кризи; мета кадрової полiтики —
забезпечення оптимального балансу процесiв оновлення та збереження кiлькiсного та якiсного
складу персоналу, його розвитку, у вiдповiдностi з потребами органiзацiї, вимогами дiючого
законодавства та станом ринку працi.
Асоцiацiя "Страховий бiзнес",04080, Україна, м.Київ, вул. Фрунзе, буд.102 Участь емiтента з 03
грудня 2007р. Учасник вступив до Асоцiацiї з метою участi в дiяльностi Асоцiацiї, спрямованої на
сприяння розвитку страхової дiяльностi в Українi, представництво iнтересiв учасникiв в органах
державної влади та управлiння, громадських та комерцiйних органiзацiях, захист прав та iнтересiв
учасникiв Асоцiацiї, забезпечення зв'язкiв з громадськiстю.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили.
Облiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ"
(далi - Компанiя). Основнi вiдомостi про компанiю Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне
товариство Iндифiкацiйний код: 20945990. Основний вид дiяльностi: iншi види страхування, нiж
страхування життя. Облiкова полiтика ПРАТ "СК" СКIФIЯ " 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, зiставнiсть. При виборi i застосуваннi
облiкової полiтики 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 МСФЗ.
Облiкова полiтика 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 облiкової полiтики 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. Для
складання звiтiв у вiдповiдностi до податкового законодавства України компанiя використовує
данi бухгалтерського облiку. 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" вiд 16.07ю1999р. № 996-ХI, 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 фiнансово-господарських 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 органiзацiйнорозпорядчими документами. Цi 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. Перша фiнансова звiтнiсть, яка
вiдповiдає МСФЗ складається за 2013р. В примiтках розкривається iнформацiя про характер
основних коригувань статей i їх оцiнок, якi знадобились для приведення у вiдповiднiсть згiдно
МСФЗ. Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi.
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. Вважати
активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується
отримання економiчних вигод у випадку їх реалiзацiї. Основною базовою оцiнкою для елементiв
фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть
(собiвартiсть).
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан
за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану,
придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних
засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i
стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки 20-80 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Меблi та iншi основнi засоби 4-10 рокiв
Машини та обладнання 2-10 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової полiтики.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого
збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих
операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд
знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Компанiя проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних
i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв

розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд
знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу,
Компанiя оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи,
не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi
будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i
ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не
коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його
балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за
винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд
знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю.
Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть
фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що
безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi
вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на
прибутки i збитки.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми
вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку
визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i
погасити зобов'язання.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Компанiї складаються з наступних категорiй: таких, що є в наявностi для
продажу («НДП»), а також дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових
активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у
момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових
активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є
покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни,
встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.
Акцiї, якi обертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що «є в наявностi для
продажу» i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Компанiї також є вкладення в акцiї та
iнвестицiйнi сертифiкати, що не обертаються на органiзованому ринку, якi також класифiкуються
як фiнансовi активи категорiї НДП i враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки
керiвництво вважає, що справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити).
Доходи i витрати, змiни справедливої вартостi, що виникають в результатi переоцiнки,

признаються за справедливою вартiстю та переоцiнюються через прибутки та збитки.
Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi категорiї НДП визначається в тiй же
валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на
прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi
курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi
активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного
або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний
майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
• iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
• коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не
проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет
знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля
дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї по збору платежiв, а також
спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть
вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi.
Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за
винятком дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву
сумнiвних боргiв. В разi визнання безнадiйною дебiторська заборгованiсть списується також за
рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок
резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках.
Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, накопиченi
в iншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за перiод.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком пайових
iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до
подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення
вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на
дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б
вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.
Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i
збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв пiсля
визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на
грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод
iншому пiдприємству.
Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та
продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному
активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
Якщо Компанiя зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим
активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби
вiдображає у виглядi забезпечення позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу
та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата,
накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають
фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як

позики та дебiторська заборгованiсть.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим
строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв
до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
За послуги та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що
виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним
зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє
собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву,
передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив,
якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi
можна визначити достовiрно.
Запаси
Запаси складаються з запасних частин та палива для автомобiлiв, якi використовуються
безпосередньо в дiяльностi компанiї. Запаси вiдображаються з використанням методу ФIФО .
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд
сумнiвну заборгованiсть.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всi основнi
ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується як
операцiйна.
Компанiя як орендатор
Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за
винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу
економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами
операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого
податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи
або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для
цiлей оподаткування в iншi перiоди. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав
або практично набрав чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового

облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi
зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за
умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для
використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок
первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу),
якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або
власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя здiйснює внески в Державний
пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї за
такими внесками включенi до статтi «Заробiтна плата i вiдповiднi витрати». Дана сума
включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Компанiї i понесенi або
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня
ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.
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.
Емiтент надає основнi види послуг: - добровiльне страхування громадян вiд нещасних випадкiв;
добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби;- добровiльне страхування наземного
транспорту; - добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв; добровiльне страхування вантажiв та
багажу;- добровiльне страхування майна, (що належить громадянамта юридичним особам; що є
предметом застави; - добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами; добровiльне страхування водного транспорту; добровiльне страхування вiдповiдальностi власника
водного транспору (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); добровiльне страхування кредитiв
(у тому числi вiдповiдальнiсть 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. 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 зрiс. Особливiстю
послуг емiтента в порiвняннi з послугами конкурентiв є те, що прiоритетно надаються класичнi
види страхування та робота з фiзичними особами.
У даний час пiдприємство не планує значних iнвестицiй i придбань пов'язаних з господарською
дiяльнiстю. У перебiгу останнiх п'яти рокiв на пiдприємствi здiйснювало придбання основних
засобiв. Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв:
Придбано основних засобiв (тис. грн.) 2010 р. - 79,9 2011 р. - 18,3 2012 р. - 12,0 Вiдчужено
основних засобiв (тис. грн.) 2010 р. - не було 2011 р. - не було 2012 р. - 15,0 тис. грн.
Нематерiальнi активи (лiцензiї на страхову дiяльнiсть): 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 Вiдчуження
нематерiальних активи (лiцензiї на страхову дiяльнiсть) за перiод п'яти рокiв не було. У 2012 року
придбано машини та обладнання на суму 12 тис.грн. Вiдчуження основних засобiв за останнi
чотири роки не вiдбувалось, У 2012 роцi вiдчужено основних засобiв (малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи) на суму 15 тис.грн.
У 2013 роцi придбано основних засобiв: Машини та обладнання -24,8 тис.грн.; Iнструменти,
прилади та iнвентар - 0,6 тис. грн; Нематерiальнi активи - 57 тис. грн. Вiдчуження основних
засобiв у 2013 роцi не вiдбувалось.
У 2014 роцi придбано основних засобiв: Машини та обладнання -16,2 тис.грн.; Транспортнi засоби
- 50,0 тис. грн; Нематерiальнi активи - 4,2 тис. грн. Вiдчуження основних засобiв у 2014 роцi не
вiдбувалось.
Укладенi такi правочини з пов'язаними особами:
Продаж iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ "КУА "Промисловi iнвестицiї" ПIФ "Другий венчурний

фонд" на суму 330,6 тис.грн. згiдно договору № 39БВ/01 вiд 27.06.2014р.
Договори страхування Фурсiн I.Г. на загальну суму 442,5 тис. грн.
Основнi засоби знаходяться у власностi емiтента, значних правочинiв емiтента щодо них не було.
Мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцем розташування емiтента. Показники станом на
31.12.2014р.: Первiсна вартiсть машин та обладнання складає 128,8 тис.грн, сума зносу 90,2
тис.грн. Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 257,7 тис.грн., сума зносу 184,7 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентар (меблi) складає 29,5 тис.грн, сума зносу 26,1
тис.грн. 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
немає.
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".
Фактiв виплат штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства у звiтному перiодi вiдсутнi.
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.
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець 2014 року немає.
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.
Дослiдження та розробки не проводилися, суми витрат на дослiдження та розробку немає. Емiтент
не планує проводити дослiдження та розробки.
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає.
Iнша iнформацiя вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)
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засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

75

115

0

0

75

115

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: Будинки 20-80
рокiв Транспортнi засоби 5-10 рокiв Меблi та iншi основнi засоби 4-10 рокiв Машини та
обладнання 2-10 рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування
амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що
виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової полiтики.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках. Показники станом на 31.12.2014р.: Первiсна вартiсть машин та обладнання
складає 128,8 тис.грн, сума зносу 90,2 тис.грн. Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає
257,7 тис.грн., сума зносу 184,7 тис.грн. Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентар (меблi)
складає 29,5 тис.грн, сума зносу 26,1 тис.грн. За результатами iнвентаризацiї 2014 року не
проводилась лiквiдацiя чи вiдчуження основних засобiв .У 2014 роцi придбано основних засобiв:
Машини та обладнання -16,2 тис.грн.; Транспортнi засоби - 50,0 тис. грн; Нематерiальнi активи 4,2 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

40506

39950

Статутний капітал (тис.
грн.)

37116

37116

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

37116

37116

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства,
схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 3390 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 3390
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

194

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

885

X

X

Усього зобов'язань

X

1079

X

X

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

Опис:

Поточнi зобов'язання за станом на кiнець перiоду дорiвнюють 1079,0 тис. грн., у
порiвняннi з початком року зобов'язання зросли на 562 тис. грн. Зобов'язання
вiдображенi у балансi в роздiлi IV "Поточнi зобов'язання i забезпечення" за сумою
їхнього погашення.

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

Основний вид
продукції

Обсяг виробництва
у натуральній
у
формі
грошовій

у відсотках
до всієї

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї

(фізична од.
вим.)

формі
(тис.грн.)

виробленої
продукції

(фізична од.
вим.)

формі (тіс.
грн.)

реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Страхування вiд
нещасних випадкiв

10

4.0

0.06

10

4.0

0.06

2.

Страхування здоров'я
на випадок хвороби

1

0.40

0.01

1

0.4

0.01

3.

Страхування
наземного транспорту
(крiм залiзничного)

132

1424

22.54

132

1424

22.54

4.

Страхування водного
транспорту
(морського
внутрiшнього та
iнших видiв водного
транспорту)

1

1

0.02

1

1

0.02

5.

Страхування вантажiв
та багажу
(вантажобагажу)

6

724.90

11.5

6

724.90

11.5

6.

Страхування вiд
вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних
явищ Страхування
майна (iншого, нiж
передбачен

109

987.80

15.63

109

987.80

15.63

7.

Страхування майна
(iншого, нiж
передбачено
пунктами 7-12)
Страхування
цивiльної
вiдповiдальностi вла

66

849

13.44

66

849

13.44

8.

Страхування
вiдповiдальностi
власникiв водного
транспорту
(включаючи
вiдповiдальнiсть
перевiзника)

1

0.30

0.01

1

0.30

0.01

9.

Страхування
вiдповiдальностi
перед третiми
особами (iншої, нiж
передбачена
пунктами 12 - 14 цiєї
ста

5

88.40

1.4

5

88.40

1.4

10.

Страхування кредитiв
(у тому числi
вiдповiдальностi
позичальника за
непогашення кредиту)

1

0.30

0.01

1

0.30

0.01

11.

Страхування
фiнансових ризикiв

3

2118.30

33.54

3

2118.30

33.54

12.

Особисте страхування
працiвникiв вiдомчої
(крiм тих, якi

1

41

0.6

1

41

0.6

працюють в
установах i
органiзацiях)

13.

Особисте страхування
вiд нещасних
випадкiв на
транспортi

6

62.30

1

6

62.30

1

14.

Страхування
цивiльної
вiдповiдальностi
суб'єктiв
господарювання за
шкоду, яку може бути
заподiяно

1

2.40

0.04

1

2.40

0.04

15.

Страхування
вiдповiдальностi
суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв

131

12.40

0.2

131

12.40

0.2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1.

Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв
(лiквiдацiйнi витрати)

2

2.

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами

98

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

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

Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма
"УКРФIНАНСАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

24089565
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

N 1610 30.03.2001
41 П 000041 12.03.2013 12.03.13р.27.01.16

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014р.

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Приватне пiдприємство "Аудиторська
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"
24089565
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

N 1610 30.03.2001
41 П 000041 12.03.2013 12.03.13р.27.01.16р

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “СКIФIЯ ”
Станом на 31.12.2014 року.
Київ 2015
Керiвництву ПрАТ «СК «СКIФIЯ».
Нацiональнi комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
А. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СКIФIЯ».
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «СК«СКIФIЯ» (код ЄДРПОУ 20945990
мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Шолуденко, будинок 3 ; дата державної реєстрацiї 10.07.2002р.) яка складається iз:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014рiк.,
- звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
- звiт про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також iз
- стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток.
Обсяг перевiрки встановлюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих РМСАНВ, рiк видання 2013, що прийнятi в Українi в якостi
нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ № 304/1 вiд 24.12.2014р. (надалi – МСА).
Зокрема, враховано вимоги таких МСА:
- МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»,
- МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»,
- МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», а також
- МСА – 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть»;
- МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Враховано вимоги Законiв України:
- «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р.№ 3125-ХII, з внесеними змiнами та доповненнями; - «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-IУ, з внесеними змiнами та
доповненнями;
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514 – IУ iз змiнами та доповненнями; - «Про цiннi папери i
фондовий ринок» вiд 23.03.2006р № 3480-IУ
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПрАТ «СК «СКIФIЯ» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають
вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв
у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi за МСФЗ внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової
звiтностi за МСФЗ з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку
вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом,
та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Ми вважаємо що проведена нами аудиторська перевiрка надає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Звертаємо увагу на те, що фiнансова звiтнiсть Товариства складено за формами, встановленими нацiональним
Положенням (стандартами) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» яке затверджене
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73, з урахуванням норм Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi якi застосовуються пiд час складання цiєї звiтностi щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються
31.12.2014р.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за
2014 рiк. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi наявностi матерiальних цiнностей
базувалось виключно на пiдставi бухгалтерських регiстрiв.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компания «СКIФIЯ» станом на 31грудня 2014 р., його фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.
Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПрАТ у 2014роцi.
Як показав аналiз наданих аудиторам документiв, концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився
31.12.2014 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, а також особливостi застосування вимог
МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.
Враховуючи особливостi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ, а саме: вказiвки та вимоги регулюючих органiв,
зокрема, Мiнiстерства фiнансiв України, щодо формату фiнансових звiтiв (за нацiональним П(С)БО 1) i певну
невiдповiднiсть такого формату вимогам МСБО 1, вважаємо, що застосована концептуальна основа фiнансової
звiтностi Товариства за 2014 рiк - є концептуальною основою загального призначення (достовiрного подання).
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк в "Товариствi" ведеться по журнально-ордернiй формi, та, в цiлому, вiдповiдає Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змiнами та
доповненнями, та використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i
господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд
31.11.1999 року. (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 грудня 2011 року N 1591, з внесеними змiнами
та доповненнями).
Наказ «Про облiкову полiтику» № 55 вiд 01.12.2012р. Вiд цього часу облiкова полiтика залишається незмiнною.
Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає постiйне застосування
Розкриття iнформацiї за видами активiв
Необоротнi активи, станом на 31.12.2014р. представленi в виглядi нематерiальних активiв, основних засобiв та
довгострокових фiнансових iнвестицiй.
Облiк основних засобiв
Розподiл на групи (класи) об’єктiв основних засобiв органiзовано згiдно iз вимогами МСБО 16 «Основнi засоби».
Обраний метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний.
Термiн корисного використання для кожного з об’єктiв встановлено комiсiєю пiдприємства пiд час визнання об’єкта
як активу, i зазначено у Актi введення в експлуатацiю.
Оборотнi активи
Оборотнi активи, станом на 31.12.2014-го року, на пiдприємствi представленi в виглядi виробничих запасiв,
дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками iз нарахованих
доходiв, iншої поточної дебiторської заборгованостi, поточних фiнансових iнвестицiй та грошових коштiв та їх
еквiвалентiв
По статтi «запаси» вiдображено iсторичну собiвартiсть комплектуючих та пального, оборотних матерiальних активiв,
якi призначенi для використання у дiяльностi пiдприємства.
На звiтну дату запаси вiдображено за собiвартiстю, оскiльки собiвартiсть є нижчою, нiж чиста вартiсть реалiзацiї
запасiв.
По статтi «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. вiдображена за
чистою реалiзацiйною вартiстю.
По статтi «Грошi та їх еквiваленти» вiдображено залишки грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах на
поточних та депозитних рахунках в банкiвських установах.
Склад та структура Зареєстрованого капiталу
Для забезпечення дiяльностi ПрАТ «СК «СКIФIЯ», з урахуванням змiн, внесених новою редакцiєю Статуту вiд
29.09.2010р., за рахунок вкладiв Учасникiв створено Статутний капiтал у розмiрi 37115900,00 (Тридцять сiм мiльйонiв
сто п'ятнадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.). Статутний капiтал подiлено на 15794 ( п'ятнадцять тисяч сiмсот
дев’яносто чотири) простих iменних акцiї номiнальною вартiстю 2350 (двi тисячi триста п’ятдесят) гривень кожна.
Статутний капiтал сформовано грошовими коштами вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Вимоги ст. 2 Закону України № 85/96-ВР вiд 07.03.1996р. «Про страхування» щодо порядку формування Статутного
капiталу виконанi.
Визначення власного капiталу
Визначення власного капiталу, його структури та призначення здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до дiючого

законодавства України.
Разом власний капiтал, на кiнець звiтного перiоду, становить – 40506 тис. грн., що складається:
- зареєстрований капiтал – 37116 тис. грн., сплачено в повному обсязi.
- резервний капiтал – 1906 тис. грн.
- нерозподiлений прибуток – 1484 тис. грн.
Данi показники в бухгалтерських регiстрах пiдприємства спiвпадають з даними балансу.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення
Страховi резерви представленi в виглядi резервiв незароблених премiй, та резервiв належних виплат.
Облiк страхових резервiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно „Правил формування, облiку та розмiщення страхових
резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя”, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004-го року за № 3104 та зареєстрованих в Мiнiстерствi
юстицiї України 10.01.2005р. за № 19/10299.
Поточнi зобов’язання в балансi пiдприємства вiдображаються за сумою погашення та представленi в виглядi поточної
кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом,
поточної кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, поточних забезпечень виплат персоналу та iнших
поточних зобов’язань.
Б. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вартiсть чистих активiв Товариства
Згiдно з розрахунком:
вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014р., становить – 40506 тис. грн.
сума зареєстрованого капiталу Товариства станом на 31.12.2014р. становить – 37116 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр зареєстрованого капiталу.
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України щодо мiнiмального розмiру чистих активiв акцiонерного товариства не
порушенi.
Аналiз показав, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
(згiдно з вимогами МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено.
Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд
17.09.2008р., з внесеними змiнами та доповненнями в звiтному перiодi не здiйснювалось.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi»). Всеохоплюючих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2014-й рiк не виявлено.
Корпоративне управлiння, в Товариствi, в цiлому, вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.02.2015 року №83 «Про вiднесення Публiчного
Акцiонерного Товариства «Комерцiйний банк «Надра» до категорiї «неплатоспроможних » виконавчою дирекцiєю
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) 05.02.2015 року прийнято рiшення №26 про введення з
06.02.2015 року тимчасової адмiнiстрацiї в Публiчному акцiонерному Товариствi «Комерцiйний банк «Надра» .На
розрахункових рахунках ПрАТ «СК «Скiфiя» В ПАТ «КБ «Надра» знаходяться кошти у сумi121,9 тис. грн. Дана подiя
матиме вплив на фiнансово-економiчний стан Компанiї, але не занадто суттєвий, оскiльки вiдсоток втрат вiд загальної
суми грошових коштiв Компанiї -3,3%.
Iнформацiя, розкриття якої передбачене ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На протязi звiтного перiоду – 2014 року - ПрАТ “СКIФIЯ” надавало НКЦПФР регулярну (рiчну) iнформацiю за 2013
рiк та особову iнформацiю.
Регулярна рiчна iнформацiя за 2013 рiк розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР
17.04.2014р.
Особлива iнформацiя подавалась в виглядi вiдомостей про змiну складу посадових осiб емiтента, яка розмiщена в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР вiд 29.04.2014р.
Аналiз показникiв фiнансового стану
Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї:
- - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк,
Економiчна, фiнансова стiйкiсть та лiквiднiсть пiдприємства оцiнюється системою коефiцiєнтiв, розроблених
вiдповiдно до форм звiтних даних. При розрахунку коефiцiєнтiв використовувались:
- «Рекомендацiй щодо аналiзу дiяльностi страховикiв» затверджених розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.03.2005р.№3755;
- «Методика проведення поглибленого аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємств та органiзацiй»,
затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика iнтегральної оцiнки iнвестицiйної привабливостi пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом
Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 23.02.1998 р. № 22.
У формулах розрахунку використанi умовнi позначення:

- Ф1 – - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
- Ф2 – звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк,
1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань
пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних
зобов'язань та становить на 31.12.2014 року 11,03. Таке значення коефiцiєнту є високим i вказує, що Товариство має
достатньо оборотних активiв для покриття короткотермiнової кредиторської заборгованостi.
2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних
фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань i показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена
негайно. На 31.12.2014 року вiн складає 8,49. Даний коефiцiєнт має високе значення i вказує на спроможнiсть негайно
розрахуватися за своїми зобов`язаннями наявними в нього грошовими засобами платежу.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї)
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу
пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) Товариства станом на 31.12.2014р. становить 0,89, що є оптимальним
значенням i вказує, що Товариство має високий ступiнь автономностi, оскiльки джерела фiнансування (загальна сума
капiталу) на 89 % сформованi за рахунок власних коштiв.
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як спiввiдношення власного капiталу до
довгострокових та поточних зобов’язань i характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним
капiталом. Цей коефiцiєнт станом на 31.12.2014 року становить 8,21 i показує, що власний капiтал Товариства в 8,2
рази перевищує обсяг його зобов’язань.
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку або збитку пiдприємства до
середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Станом на 31.12.2014
року даний коефiцiєнт має значення 0,01 та вказує, що на 1 грн. вартостi активiв припадає 1 коп. прибутку.
6. Коефiцiєнт дебiторської заборгованостi
Коефiцiєнт дебiторської заборгованостi розраховується як вiдношення довгострокових та поточних дебiторських
заборгованостей до власного капiталу пiдприємства. На 31.12.2014 року цей коефiцiєнт становить 0,02 та показує, що
дебiторськi заборгованостi Товариства складають 2% вiд власного капiталу.
7. Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi
Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi розраховується як вiдношення загальної суми зобов’язань до власного
капiталу пiдприємства. На 31.12.2014 року вiн становить 0,12, знаходиться на оптимальному рiвнi та вказує, що
зобов’язання Товариства менше його власного капiталу.
8. Коефiцiєнт доходностi
Коефiцiєнт доходностi розраховується як вiдношення чистого прибутку до власного капiталу пiдприємства. Станом на
31.12.2014 року вiн становить 0,01 та показує, що на 1 грн. власного капiталу Товариства припадає 1 коп. прибутку.
Коефiцiєнти, розрахованi на базi фiнансових показникiв звiтностi Товариства, знаходяться вище або в межах
оптимальних значень для страхових компанiй.
"30" березня 2015 року.
Директор АФ
«Укрфiнансаудит» В.П.Збожинський
м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

2

1

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): 1.Припинення повноважень (звiльнення) Головного бухгалтера
Товариства. 2.Призначення Головного бухгалтера Товариства.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

1

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi Наглядової
Ради не створювались

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
X

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Наглядова Рада Товариства у
складi: Голова Наглядової ради Паршаков Олександр Євгенович
(Рiшення про обрання на посаду
Голови Наглядової Ради прийняте
на засiданнi Членiв Наглядової
Ради емiтента, протокол № 1/14
вiд 28 квiтня 2014 р.); Член
Наглядвої Ради - Косенко Миколи
Костянтинович (Рiшення про
обрання на посаду Члена
Наглядової Ради прийняте
Позачерговими загальними
зборами акцiонерiв емiтента,
протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014
р.); Член Наглядової ради - Бутько
Руслан Борисович (Рiшення про
обрання на посаду Члена
Наглядової Ради прийняте
Позачерговими загальними
зборами акцiонерiв емiтента,
протокол № 53 вiд 28 квiтня 2014
р.).

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про корпоративне
управлiння Положення про
внутрiшнiй аудит

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

Так

Так

Ні

Ні

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 14.03.2013 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
На власнiй iнтернет-сторiнцi емiтента
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
Емiтент дотримувався кодексу корпоративного управлiння протягом року
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за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

16

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

04116, м.Київ, Шолуденко, буд. 3

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

166

123

163

первісна вартість

1001

323

327

266

накопичена амортизація

1002

157

204

103

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

75

115

150

первісна вартість

1011

350

416

382

знос

1012

275

301

232

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

33635

33304

35107

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

33876

33542

35420

Запаси

1100

4

4

0

Виробничі запаси

1101

4

4

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

623

645

826

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

14

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

7

22

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

288

101

372

Поточні фінансові інвестиції

1160

3966

5464

4

Гроші та їх еквіваленти

1165

3063

3704

3213

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

3063

3704

3213

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

9

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

1097

1956

606

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

27

3

33

резервах незароблених премій

1183

1070

1953

573

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

9048

11896

5044

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

42924

45438

40464

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

37116

37116

37116

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1906

1906

106

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

928

1484

689

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

39950

40506

37911

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

180

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

180

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

2277

3853

2412

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

146

345

259

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

2131

3508

2153

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2457

3853

2412

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3

4

0

за розрахунками з бюджетом

1620

140

194

82

за у тому числі з податку на прибуток

1621

140

194

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

373

638

59

Поточні забезпечення

1660

0

242

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1

1

0

Усього за розділом IІІ

1695

517

1079

141

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

42924

45438

40464

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
всього 2014р.- 645,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та
перестрахувальниками - 645,0
Розрахунки з перестраховиками по вiдшкодуванням в нац.
валютi- 0,0.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
всього 2013р.- 623,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та
перестрахувальниками - 623,0, Розрахунки з
перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 0,0.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
всього 2012р.- 331,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та
перестрахувальниками - 283,0, Розрахунки з
перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 48,0.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена

тис. грн.:
2014р. розрахунки з iншими дебiторами - 35,0, витрати
майбутнiх перiодiв - 3,0, розрахунки з вiтчизняними
постачальниками - 63,0.
2013р. розрахунки з iншими дебiторами - 244,0, витрати
майбутнiх перiодiв - 5,0, розрахунки з вiтчизняними
постачальниками - 39,0.
2012р. розрахунки з iншими дебiторами - 310,0, витрати
майбутнiх перiодiв - 0,0 розрахунки з вiтчизняними
постачальниками- 25,0.
Запаси тис. грн.
2014р.:Паливо - 0,1, Запаснi частини- 3,9.
2013р.:Паливо - 0,1, Запаснi частини- 3,9.
Керівник

Зубарєв Вячеслав Iгорович

Головний бухгалтер

Петренко Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СКIФIЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20945990

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

2439

2480

Премії підписані, валова сума

2011

6179

4954

Премії, передані у перестрахування

2012

3245

2513

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

1378

752

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

883

791

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(5)

( 17 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 249 )

( 321 )

Валовий:
прибуток

2090

2185

2142

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-223

22

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-198

17

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-25

5

Інші операційні доходи

2120

390

354

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2644 )

( 2381 )

Витрати на збут

2150

( 23 )

( 34 )

Інші операційні витрати

2180

( 238 )

( 57 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

46

збиток

2195

( 553 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1303

856

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

750

902

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

194

140

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

556

762

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

556

762

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

17

22

Витрати на оплату праці

2505

1198

1078

Відрахування на соціальні заходи

2510

438

389

Амортизація

2515

74

64

Інші операційні витрати

2520

1178

919

Разом

2550

2905

2472

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

15794

15794

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

35.20324

48.24617

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним
чином тис. грн.:
2014р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових
випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у звiтному
перiодi -5,00. Чистi понесенi збитки за страховими
виплатами -249.
2013р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових
випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у звiтному
перiодi -17,00. Чистi понесенi збитки за страховими
виплатами -321.
2012р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових
випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у звiтному
перiодi -7,00.Матерiальнi затрати -95,0. Витрати на оплату
працi - 712,0.Вiдрахування на соцiальнi заходи - 281,0.
Амортизацiя -70. Iншi витрати, вiднесенi на собiвартiсть 1065,0.Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 301,0 .
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним
чином тис. грн..
2014р.:Матерiальнi затрати- 17,0. Витрати на оплату працi
-1198,0. Вiдрахування на соцiальнi заходи - 438,0.
Амортизацiя - 74,0. Орендна плата -351,0. Комунальнi
послуги -5,0. Iншi адмiнiстративнi витрати - 561,0.
2013р.:Матерiальнi затрати- 22,0. Витрати на оплату працi
-1078,0. Вiдрахування на соцiальнi заходи - 389,0.
Амортизацiя - 64,0. Орендна плата -295,1. Комунальнi
послуги -5,0. Iншi адмiнiстративнi витрати - 527,9.
Витрати на збут були представленi наступним чином тис.
грн.
2014р.:Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю
договорiв страхування, перестрахування (аквiзицiйнi
витрати) - 6,3. Iншi витрати на збут послуг (реклама) 16,7.
2013р.:Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю
договорiв страхування, перестрахування (аквiзицiйнi
витрати) - 11,9. Iншi витрати на збут послуг (реклама) 22,1.
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi
наступним чином:

Доходи 2014р.Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi254,1.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв (223,0). % по залишках коштiв на рахунках -1,5. Iншi
операцiйнi доходи - 0,5. Агентська винагорода-82,3. На
ведення справи - 2,2. Регрес - 8,3. Частка перестрах. В
страх. Вiдшкод. -41,1.
Витрати 2014р. Сумнiвнi та безнадiйнi борги -238,0.
Доходи 2013р.Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi15,0.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 22,0. % по залишках коштiв на рахунках - 1,8. Iншi
операцiйнi доходи - 3,0. Агентська винагорода- 76,4. На
ведення справи - 16,0. Регрес - 147,3. Частка перестрах. В
страх. Вiдшкод. - 94,5.
Витрати 2013р. Сумнiвнi та безнадiйнi борги -27,3.
Регресна частка перестраховика -5,0. Членськi внески22,6. Списання необоротних активiв -2,1.
Доходи 2012р.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових
резервiв -85,0. Агентська винагорода- 61,6. Регрес -22,3.
Частка перестрах. В страх. Вiдшкод. - 68,1
Витрати 2012р. Iншi операцiйнi витрати-148,0.
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним
чином тис. грн..:
2014р. Доходи вiд депозитiв- 263,4. Доходи вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй-(70,3). Переоцiнка фiнансових
iнвестицiй -1109,9.
2013р. Доходи вiд депозитiв- 253,3. Доходи вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй-13,0. Переоцiнка фiнансових
iнвестицiй -589,7.
2012р. Доходи вiд депозитiв- 276,0
Керівник

Зубарєв Вячеслав Iгорович

Головний бухгалтер

Петренко Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СКIФIЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20945990

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

24

0

Надходження від повернення авансів

3020

2

19

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

1

2

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

6137

4624

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1484

1679

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 876 )

( 967 )

Праці

3105

( 952 )

( 804 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 463 )

( 386 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 313 )

( 196 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 139 )

( 55 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

( 141 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 3225 )

( 2598 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1482 )

( 1325 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

337

48

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

331

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

248

254

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 458 )

( 40 )

необоротних активів

3260

( 71 )

( 82 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

50

132

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

387

180

Залишок коштів на початок року

3405

3063

2868

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

254

15

Залишок коштів на кінець року

3415

3704

3063

Примітки
Керівник

Зубарєв Вячеслав Iгорович

Головний бухгалтер

Петренко Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СКIФIЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

20945990

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СКIФIЯ"

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

20945990

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

37116

0

0

1906

928

0

0

39950

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

37116

0

0

1906

928

0

0

39950

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

556

0

0

556

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

556

0

0

556

Залишок на
кінець року

4300

37116

0

0

1906

1484

0

0
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Примітки
Керівник

Зубарєв Вячеслав Iгорович

Головний бухгалтер

Петренко Тетяна Павлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2014 рiк
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Приватне Акцiонерне Товариство «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СКIФIЯ» (далi «Компанiя») є
юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Компанiя була створена
29.02.1996р., реєстрацiйний номер 11100824. Мiсце знаходження : 04116, м. Київ, вул. Шолуденка,
б, 3.
Вид дiяльностi Компанiї:
Страхова дiяльнiсть у формi недержавного страхування, iншого, нiж страхування життя,
вiдповiдно до отриманих лiцензiй. Предметом дiяльностi Компанiї є страхування,
перестрахування, фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв
та їх управлiнням.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Як концептуальну основу складання фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року Товариством
використовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть за 2011 та 2012 роки складено на основi бухгалтерських записiв згiдно з
українським законодавством шляхом її трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням
перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
Першим комплектом фiнансової звiтностi, який повнiстю вiдповiдає вимогам МСФЗ, є фiнансова
звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 року.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Компанiя перейшла на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, компанiя обрала першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня
2013року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Компанiї складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що
були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень
Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського
облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Виключення, що застосовуються.
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» дозволяє
певнi виключення iз загальних вимог МСФЗ. Компанiя застосувала такi виключення.
Компанiя вiдобразила витрати майбутнiх перiодiв у складi дебiторської заборгованостi за
вiдповiднi витрати згiдно МСБО (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї».
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Змiни в стандартах не вiдбувались.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан
за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану,
придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому

вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних
засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i
стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки 20-80 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Меблi та iншi основнi засоби 4-10 рокiв
Машини та обладнання 2-10 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової полiтики.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого
збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих
операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд
знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Компанiя проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних
i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв
розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд
знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу,
Компанiя оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи,
не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi
будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i
ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не
коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його

балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за
винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд
знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартiстю.
Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть
фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що
безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi
вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на
прибутки i збитки.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми
вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку
визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i
погасити зобов'язання.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Компанiї складаються з наступних категорiй: таких, що є в наявностi для
продажу («НДП»), а також дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових
активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у
момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових
активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є
покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни,
встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.
Акцiї, якi обертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що «є в наявностi для
продажу» i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Компанiї також є вкладення в акцiї та
iнвестицiйнi сертифiкати, що не обертаються на органiзованому ринку, якi також класифiкуються
як фiнансовi активи категорiї НДП i враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки
керiвництво вважає, що справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити).
Доходи i витрати, змiни справедливої вартостi, що виникають в результатi переоцiнки,
признаються за справедливою вартiстю та переоцiнюються через прибутки та збитки.
Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi категорiї НДП визначається в тiй же
валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на
прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi
курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi
активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного
або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний
майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя.
Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
• iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або

• коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не
проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет
знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля
дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї по збору платежiв, а також
спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть
вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi.
Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за
винятком дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву
сумнiвних боргiв. В разi визнання безнадiйною дебiторська заборгованiсть списується також за
рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок
резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках.
Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, накопиченi
в iншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за перiод.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком пайових
iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до
подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення
вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на
дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б
вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося.
Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i
збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв пiсля
визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на
грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод
iншому пiдприємству.
Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та
продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному
активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
Якщо Компанiя зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим
активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби
вiдображає у виглядi забезпечення позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу
та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата,
накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають
фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як
позики та дебiторська заборгованiсть.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим
строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв
до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
За послуги та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що

виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного
зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним
зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє
собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву,
передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив,
якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi
можна визначити достовiрно.
Запаси
Запаси складаються з запасних частин та палива для автомобiлiв, якi використовуються
безпосередньо в дiяльностi компанiї. Запаси вiдображаються з використанням методу ФIФО .
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд
сумнiвну заборгованiсть.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всi основнi
ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується як
операцiйна.
Компанiя як орендатор
Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за
винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому розподiлу
економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами
операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого
податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи
або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для
цiлей оподаткування в iншi перiоди. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав
або практично набрав чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового
облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi
зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових
рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за
умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для
використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок
первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу),
якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або
власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Компанiя здiйснює внески в Державний
пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї за
такими внесками включенi до статтi «Заробiтна плата i вiдповiднi витрати». Дана сума
включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Компанiї i понесенi або
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня
ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво зробило певнi професiйнi
судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на
суми, визнанi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають
правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
6. КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА КОРОТКОСТРОКОВМИ СТРАХОВИМИ ДОГОВОРАМИ
(СТРАХОВИМИ КОНТРАКТАМИ)
Контракт є страховим контрактом, тiльки якщо вiн передає значний страховий ризик.
Страховий ризик є значним , якщо i тiльки якщо страховий випадок може змусити страховика
здiйснити значнi додатковi виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує
комерцiйної сутностi (тобто, якi не мають жодного очевидного впливу на операцiю в
економiчному контекстi). Якщо значнi додатковi виплати пiдлягали б здiйсненню за сценарiєм,
який має комерцiйну сутнiсть, умова може виконуватися, навiть якщо страховий випадок є
надзвичайно маловiрогiдним або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з урахуванням
ймовiрностi) теперiшня вартiсть можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою
очiкуваної теперiшньої вартостi всiх залишкових контрактних грошових потокiв. Страхова
компанiя визначає мiнiмальне числове значення значного страхового ризику: виплата страхового
вiдшкодування пiсля настання страхового випадку, яка принаймнi на 10% перевищує суму виплат
в разi ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будь-якому разi має аналiз
сутностi операцiї.
Додатковi виплати, описанi вище, стосуються сум, якi перевищують суми, що пiдлягали б сплатi,
якби жодного страхового випадку не вiдбулося (за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної
сутностi). Такi додатковi суми включають витрати, пов’язанi з врегулюванням та оцiнкою
страхових виплат, але не стосуються:

- втрати можливостi стягувати з власника страхового полiсу винагороду за майбутнi послуги.
- вiдмови вiд стягнення в разi смертi зборiв, якi вимагалися б при анулюваннi контракту чи його
достроковому припиненнi
- платежу, залежного вiд подiї, яка не наражає власника контракту на значний збиток.
- ймовiрних вiдшкодувань за перестрахуванням.
Страхова компанiя оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом, а не
шляхом посилання на суттєвiсть для фiнансових звiтiв. З цiєю метою контракти, одночасно
укладенi з одним контрагентом (або контракти, якi iншим чином є взаємозалежними), складають
єдиний контракт. Таким чином, страховий ризик може бути значним, навiть якщо ймовiрнiсть
суттєвих збиткiв для всього портфелю контрактiв є мiнiмальною.
У Страхової компанiї в межах деяких страхових контрактiв страховим випадком є виявлення
збитку протягом термiну дiї договору навiть якщо збиток унаслiдок цiєї подiї виявляється пiсля
закiнчення термiну контракту. Деякi страховi контракти охоплюють подiї, якi вже вiдбулися, але
фiнансовi наслiдки яких залишаються невизначеними.
Змiни рiвня страхового ризику.
Деякi страховi контракти не передають емiтенту жодного страхового ризику при їх укладаннi,
хоча вони передають страховий ризик згодом. Проте, якщо в контрактi вказуються ставки ануїтету
(чи база для розрахунку ставок ануїтету), цей контракт передає емiтенту страховий ризик при його
укладаннi. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового контракту, залишається страховим
контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться
строк їхньої дiї.
Вiдокремлення депозитних компонентiв.
Компанiя не видiляє в страхових контрактах депозитний компонент, оскiльки депозитний
компонент iснує тiльки в довгострокових договорах страхування життя, та не має вiдношення до
короткострокових страхових контрактiв.
Аквiзацiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами, що пiдлягали б капiталiзацiї,
вiдсутнi, оскiльки розрахунки зi страховими агентами вiдбуваються в момент виникнення
зобов’язань.
Довгостроковi страховi договори (страховi контракти) та iнвестицiйнi контракти з умовою
дискрецiйної участi у компанiї вiдсутнi. Але iснують страховi контракти, якi були заключенi
термiном дiї до одного року, а потiм, пiсля настання дати завершення, додатковою угодою умови
договору було змiнено та строк дiї подовжено, тобто додаткову угоду можна вважати новим
страховим контрактом.
Облiковою полiтикою Страхової компанiї не застосовувалися тести на обезцiнення договорiв
перестрахування та договорiв страхування , т. я. усi договори перестрахування та страхування
заключнi на термiн менш нiж на 1 рiк ( згiдно вимог МСФЗ 4 и МСФЗ 39) , також компанiєю не
примiнялась капiталiзацiя ( у виглядi нематерiальних активiв) прав на майбутнi суми
винагородження за управлiнням iнвестицiями в зв’язку з їх вiдсутнiстю - iнформацiя, що
подається у фiнансових звiтах, вважається зрозумiлою, якщо вона є вичерпною для користувачiв,
якi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку.
Станом на звiтну дату загальний обсяг вiдповiдальностi за страховими контрактами становить 2
943 691,40 тис. грн..
7. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином тис. грн.:
Показники 2014 року
Страховi платежi (премiї, внески), усього -6179,0
вiд страхувальникiв – фiзичних осiб -1054,4
вiд перестрахувальникiв -168,5
Частки страхових платежiв (премiй, внескiв), належнi перестраховикам -3245,2
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (заробленi страховi
платежi) -2439,0
Показники 2013року
Страховi платежi (премiї, внески), усього -4954,0

вiд страхувальникiв – фiзичних осiб -729,8
вiд перестрахувальникiв -266,4
Частки страхових платежiв (премiй, внескiв), належнi перестраховикам -2513,0
у тому числi перестраховикам-нерезидентам -9,7
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (заробленi страховi
платежi) -2480,0
Показники 2012року
Страховi платежi (премiї, внески), усього - 3974,3
вiд страхувальникiв – фiзичних осiб -620,4
вiд перестрахувальникiв -468,7
Частки страхових платежiв (премiй, внескiв), належнi перестраховикам -744,4
у тому числi перестраховикам-нерезидентам -19,6
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (заробленi страховi
платежi)-3710,0
8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
2014р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у
звiтному перiодi -5,00. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -249.
2013р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у
звiтному перiодi -17,00. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -321.
2012р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у
звiтному перiодi -7,00.Матерiальнi затрати -95,0. Витрати на оплату працi - 712,0.Вiдрахування на
соцiальнi заходи - 281,0. Амортизацiя -70. Iншi витрати, вiднесенi на собiвартiсть -1065,0.Чистi
понесенi збитки за страховими виплатами -301,0 .
9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
2014р.:Матерiальнi затрати- 17,0. Витрати на оплату працi -1198,0. Вiдрахування на соцiальнi
заходи - 438,0. Амортизацiя - 74,0. Орендна плата -351,0. Комунальнi послуги -5,0. Iншi
адмiнiстративнi витрати - 561,0.
2013р.:Матерiальнi затрати- 22,0. Витрати на оплату працi -1078,0. Вiдрахування на соцiальнi
заходи - 389,0. Амортизацiя - 64,0. Орендна плата -295,1. Комунальнi послуги -5,0. Iншi
адмiнiстративнi витрати - 527,9.
10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
2014р.:Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування, перестрахування
(аквiзицiйнi витрати) - 6,3. Iншi витрати на збут послуг (реклама) - 16,7.
2013р.:Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування, перестрахування
(аквiзицiйнi витрати) - 11,9. Iншi витрати на збут послуг (реклама) - 22,1.
11. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Доходи 2014р.Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi- 254,1.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших
страхових резервiв -(223,0). % по залишках коштiв на рахунках -1,5. Iншi операцiйнi доходи - 0,5.
Агентська винагорода-82,3. На ведення справи - 2,2. Регрес - 8,3. Частка перестрах. В страх.
Вiдшкод. -41,1.
Витрати 2014р. Сумнiвнi та безнадiйнi борги -238,0.
Доходи 2013р.Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi- 15,0.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших
страхових резервiв -22,0. % по залишках коштiв на рахунках - 1,8. Iншi операцiйнi доходи - 3,0.
Агентська винагорода- 76,4. На ведення справи - 16,0. Регрес - 147,3. Частка перестрах. В страх.
Вiдшкод. - 94,5.
Витрати 2013р. Сумнiвнi та безнадiйнi борги -27,3. Регресна частка перестраховика -5,0. Членськi
внески- 22,6. Списання необоротних активiв -2,1.
Доходи 2012р.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -85,0. Агентська винагорода61,6. Регрес -22,3. Частка перестрах. В страх. Вiдшкод. - 68,1
Витрати 2012р. Iншi операцiйнi витрати-148,0.
12. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
2014р. Доходи вiд депозитiв- 263,4. Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй-(70,3).
Переоцiнка фiнансових iнвестицiй -1109,9.

2013р. Доходи вiд депозитiв- 253,3. Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй-13,0. Переоцiнка
фiнансових iнвестицiй -589,7.
2012р. Доходи вiд депозитiв- 276,0
13. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
2014р. iншi доходи - 0,0, iншi витрати - 0,0.
2013р. iншi доходи - 0,0, iншi витрати - 0,0.
2012р. iншi доходи - 36,0, iншi витрати - 29,0.
14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка
податку на прибуток страховикiв 3% вiд основної дiяльностi 18% вiд iншої дiяльностi, 10% вiд
операцiй з цiнними паперами з 01.01.14 р. по 02.08.2014р. та 18% вiд операцiй з цiнними паперами
з 03.08.14 р. по 31.12.2014р.
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток на кожну звiтну дату були
представленi таким чином:
2014р. всього -194,0
Податок на прибуток вiд iншої операцiйної дiяльностi - 103,5
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi - 90,4
Податок на прибуток вiд фiнансової дiяльностi - 0,1.
2013р. всього -140,0
Податок на прибуток вiд iншої операцiйної дiяльностi - 59,8
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi - 77,0
Податок на прибуток вiд фiнансової дiяльностi - 3,2.
2012р. всього -199,0
Податок на прибуток вiд iншої операцiйної дiяльностi - 79,5
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi - 119,5
Податок на прибуток вiд фiнансової дiяльностi - 0,0.
Згiдно МСФЗ 12 «Податок на прибуток», вiдстроченi податковi зобов’язання – суми податкiв на
прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових
рiзниць що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на
прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
a) тимчасових рiзниць, що не пiдлягають оподаткуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Згiдно зi ст. 156 ПКУ, для цiлей оподаткування пiд доходом вiд страхової дiяльностi розумiється
сума доходiв страховика, нарахована протягом звiтного перiоду, у тому числi (але не виключно) у
виглядi:
страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за
договорами страхування, спiвстрахування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її
межами протягом звiтного перiоду, зменшених з урахуванням вимог цього пiдпункту на суму
страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за
договорами перестрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за
договорами спiвстрахування включаються до складу доходiв страховика (спiвстраховика) тiльки в
розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування;
iнвестицiйного доходу, нарахованого страховиком вiд розмiщення коштiв резервiв страхування
життя;
суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, спiвстрахування,
перестрахування;
доходiв вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до страхувальника або iншої особи,
вiдповiдальної за заподiянi збитки в частинi перевищення над виплаченими страховими
вiдшкодуваннями;
нарахованих вiдсоткiв на депонованi премiї за ризиками, прийнятими у перестрахуваннi;
суми санкцiй за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровiльно або
за рiшенням суду;

суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйного комiсара
та аджастера, страхового брокера та агента;
суми повернення частки страхових платежiв (внескiв, премiй) за договорами перестрахування у
разi їх дострокового припинення;
винагород i тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами
перестрахування;
iнших доходiв, нарахованих страховиком у межах страхової дiяльностi.
При здiйсненнi страхової дiяльностi, передбаченої п. 156.1 ст. 156 ПКУ, податок справляється за
ставкою 3 вiдсотки (пп. 151.2.1 п. 151.2 ст. 151 ПКУ, пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 ПКУ).
Прибуток страховика вiд iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою дiяльнiстю, а також доходи,
одержанi страховиком-цедентом у звiтному перiодi вiд перестраховикiв за договорами
перестрахування, зменшенi на суму здiйснених страховиком-цедентом страхових виплат
(страхового вiдшкодування) у частинi (у межах часток), в якiй перестраховик несе
вiдповiдальнiсть згiдно з укладеними iз страховиком-цедентом договорами перестрахування,
оподатковуються в порядку, строки i за правилами, встановленими ПКУ, за ставкою, визначеною
вiдповiдно до п. 151.1 ст. 151 ПКУ (пп. 156.2.3 п. 156.2 ст. 156 ПКУ).
Платники податку ведуть окремий облiк доходiв та витрат, пов'язаних iз провадженням страхової
дiяльностi, що оподатковується за ставками, передбаченими п. 151.2 ст. 151 ПКУ, та iншої
дiяльностi, не пов'язаної iз страховою, що оподатковується за ставкою, передбаченою п. 151.1 ст.
151 ПКУ (пп. 156.3.1 п. 156.3 ст. 156 ПКУ).
Нарахованi за звiтний перiод витрати страховика, пов'язанi одночасно з отриманням доходiв вiд
страхової дiяльностi та iншої дiяльностi, не пов'язаної iз страховою, розподiляються пропорцiйно
питомiй вазi доходу, нарахованого вiд страхової дiяльностi, та доходу вiд iншої дiяльностi, не
пов'язаної iз страховою (пп. 156.3.2 п. 156.3 ст. 156 ПКУ).
Пунктом 151.1 ст. 151 ПКУ передбачено, що основна ставка податку становить 18 вiдсоткiв.
Водночас, положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 10 пiдрозд. 4
роздiлу XX "Перехiднi положення" ПКУ, згiдно з яким з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року
включно ставка податку становить 18 вiдсоткiв.
Вiдповiдно до ст. 57.1 Податкового кодексу України платники податку на прибуток, у яких
доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний
податковий перiод перевищують 10 мiльйонiв гривень зобов’язанi сплачувати щомiсячно авансовi
платежi у розмiрi 1/12 нарахованої суми податку за попереднiй звiтний (податковий) рiк без
подання податкової декларацiї). Платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються
при визначеннi об'єкта оподаткування, за 2014 рiк не перевищують 10 мiльйонiв гривень
сплачують податок на прибуток на пiдставi податкової декларацiї, яку подають в органи
податкової служби за звiтний (податковий) рiк та не сплачують авансових внескiв.
За результатами дiяльностi 2013 року обов’язок зi сплати авансових внескiв по податку на
прибуток протягом 2014 року не виник. Компанiя зобов’язана сплатити рiчну суму податку за
результатом податкової декларацiї за 2014 рiк.
Компанiя не має в облiку заборгованостi по отриманих авансах, оскiльки, згiдно облiкової
полiтики, нарахування страхових премiй та платежiв вiдбувається у розмiрi 100% страхових
премiй пiсля надходження першої частини платежу. Отже, страховi i перестраховi премiї,
зменшенi на суму страхових платежiв за договорами перестрахування та доходи вiд iншої
дiяльностi згiдно чинного законодавства пiдлягають оподаткуванню в поточному перiодi. В
майбутньому перiодi економiчнi вигоди за цими статтями не будуть оподатковуватися. Розрахунок
витрат страховика носить iндивiдуальний характер, тобто витрати компанiї розраховуються по
питомiй вазi iнших доходiв вiдносно загальної суми доходу, витрати вiд страхової дiяльностi
взагалi не беруться до уваги при розрахунку податкових витрат. Тому, практично всi витрати
мають визначення постiйних податкових рiзниць. Для розрахунку ж вiдстрочених податкових
активiв та зобов’язань використовуються тимчасовi податковi рiзницi, тобто рiзницi, якi при
визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить
виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню, коли балансова вартiсть активу
чи зобов’язання вiдшкодовується або погашається. Тому, при визначеннi податкової бази по

статтях, по яких майбутнi економiчнi вигоди не будуть оподатковуватися або суми не будуть
вираховуватися в цiлях оподаткування, податкова база прирiвнюється до балансової вартостi.
Якщо податкова база активу чи зобов’язання дорiвнює його балансовiй вартостi, то тимчасова
рiзниця дорiвнює нулю, вiдповiдно, вiдстроченi податковi активи та зобов’язання не виникають.
15. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2014р. основнi засоби Компанiї були представленi наступним чином:
Основнi засоби знаходяться у власностi емiтента, значних правочинiв емiтента щодо них не було.
Мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцем розташування емiтента.
Показники станом на 31.12.2014р.:
Первiсна вартiсть машин та обладнання складає 128,8 тис.грн, сума зносу 90,2 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 257,7 тис.грн., сума зносу 184,7 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентар (меблi) складає 29,5 тис.грн, сума зносу 26,1
тис.грн.
У 2014 роцi придбано основних засобiв:
Машини та обладнання -16,2 тис.грн.;
Транспортнi засоби - 50,0 тис. грн;
Нематерiальнi активи - 4,2 тис. грн.
Вiдчуження основних засобiв у 2014 роцi не вiдбувалось.
Показники станом на 31.12.2013р.:
Первiсна вартiсть машин та обладнання складає 112,6 тис.грн, сума зносу 79,1 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 207,7 тис.грн., сума зносу 171,7 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентар (меблi) складає 29,5 тис.грн, сума зносу24,0
тис.грн.
За результатами iнвентаризацiї 2013 року було лiквiдовано основних засобiв на суму 54.1 тис. грн.:
Первiсна вартiсть машин та обладнання складає 27,9 тис.грн, сума зносу 27,9 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв складає 4,2 тис.грн., сума зносу 2,1 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентар (меблi) складає 22,0 тис.грн, сума зносу22,0
тис.грн.
У 2013 роцi придбано основних засобiв:
Машини та обладнання -24,8 тис.грн.;
Iнструменти, прилади та iнвентар - 0,6 тис. грн;
Нематерiальнi активи - 57 тис. грн.
Вiдчуження основних засобiв у 2013 роцi не вiдбувалось.
Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2014р. Нематерiальнi активи Компанiї були представленi наступним чином:
Первiсна вартiсть iнших нематерiальних активiв складає 327,0 тис.грн, сума зносу 204,0 тис.грн.
У 2013 роцi придбано нематерiальних активiв на суму 4,0 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2013р. Нематерiальнi активи Компанiї були представленi наступним чином:
Первiсна вартiсть iнших нематерiальних активiв складає 323,0 тис.грн, сума зносу 157,0 тис.грн.
У 2013 роцi придбано нематерiальних активiв на суму 57,0 тис. грн.
16. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
2014р. 38768,0 тис. грн.
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток
або збиток доступнi для продажу - 33304,0
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток
або збиток утримуванi для продажу - 5464,0
2013р. 37601,0 тис. грн.
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток
або збиток доступнi для продажу - 33635,0
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток
або збиток утримуванi для продажу - 3966,0
2012р. 36959,0 тис. грн.
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток

або збиток доступнi для продажу - 33635,0
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iї змiн на прибуток
або збиток утримуванi для продажу - 3324,0
17. ЗАПАСИ
2014р.:Паливо - 0,1, Запаснi частини- 3,9.
2013р.:Паливо - 0,1, Запаснi частини- 3,9.
18. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПОСЛУГИ ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього 2014р.- 645,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та перестрахувальниками - 645,0
Розрахунки з перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 0,0.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього 2013р.- 623,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та перестрахувальниками - 623,0, Розрахунки з
перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 0,0.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього 2012р.- 331,0 тис. грн.
Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та перестрахувальниками - 283,0, Розрахунки з
перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 48,0.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена тис. грн.:
2014р. розрахунки з iншими дебiторами - 35,0, витрати майбутнiх перiодiв - 3,0, розрахунки з
вiтчизняними постачальниками - 63,0.
2013р. розрахунки з iншими дебiторами - 244,0, витрати майбутнiх перiодiв - 5,0, розрахунки з
вiтчизняними постачальниками - 39,0.
2012р. розрахунки з iншими дебiторами - 310,0, витрати майбутнiх перiодiв - 0,0 розрахунки з
вiтчизняними постачальниками- 25,0.
На дебiторську заборгованiсть, по якiй виникає сумнiв отримання боргу, формується резерв пiд
знецiнення виходячи з минулого досвiду роботи з даним клiєнтом, i здiйснюється його регулярна
переоцiнка з урахуванням фактiв та обставин, що iснують на кожну звiтну дату. На дебiторську
заборгованiсть по страховим послугам резерв пiд знецiнення не нараховується, оскiльки, згiдно
правил страхування, договiр вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або
черговий) страховий платiж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10
робочих днiв з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо iнше не передбачено
умовами договору страхування.
19. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточнi податковi зобов’язання Компанiї були представленi наступним чином тис. грн.:
2014р. -194,0
2013р. -140,0
2012р. - 71,0
20. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти та короткостроковi депозити були представленi
наступним чином тис. грн.:
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 3704,0, в т.ч. у валютi - 591,9;
зокрема:на поточних рахунках - 2104,0, в т.ч. у валютi - 591,9;
Вклади в банках (депозити) - 1600,0, в т.ч. у валютi - 0,0;
Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти та короткостроковi депозити були представленi
наступним чином тис. грн.:
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 3063,0, в т.ч. у валютi - 338,0;
зокрема:на поточних рахунках - 1463,0, в т.ч. у валютi - 338,0;
Вклади в банках (депозити) - 1600,0, в т.ч. у валютi - 0,0;
21. ОПЛАЧЕНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2014р. зареєстрований статутний капiтал був представлений наступним
чином:
ТОВ «Будброк» Загальний розмiр вкладiв, що визначенi статутом (тис. грн.) - 883,6, Частка у
статутному капiталi, % -2,3806;

Косенко Микола Костянтинович Загальний розмiр вкладiв, що визначенi статутом (тис. грн.) - 4,7,
Частка у статутному капiталi, % -0,0127;
Фурсiн Геннадiй Iванович Загальний розмiр вкладiв, що визначенi статутом (тис. грн.) - 4,7,
Частка у статутному капiталi, % -0,0127;
Фурсiн Iван Геннадiйович Загальний розмiр вкладiв, що визначенi статутом (тис. грн.) - 7106,4,
Частка у статутному капiталi, % -19,1465;
ТОВ КУА «Промисловi iнвестицiї» ПIФНВВЗТ Загальний розмiр вкладiв, що визначенi статутом
(тис. грн.) - 29116,5, Частка у статутному капiталi, % -78,4475;
22. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на кожну звiтну дату торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi
наступним чином тис. грн.:
2014р. - 1079,0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -4,0
з бюджетом - 194,0
Кредиторська заборгованiсть за страх. дiяльнiстю -638,0
Iншi поточнi зобов'язання - 1,0
Поточнi забезпечення (резерв вiдпусток)- 242,0
2013р. - 517,0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -3,0
з бюджетом - 140,0
Кредиторська заборгованiсть за страх. дiяльнiстю - 373,0
Iншi поточнi зобов'язання - 1,0
2012р. - 238,0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -1,0
з бюджетом - 71,0
з оплати працi - 28,0
Кредиторська заборгованiсть за страх. дiяльнiстю - 138,0
Iншi поточнi зобов'язання - 0,0
23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином:
справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що торгуються
на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями;
справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище)
визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу
дисконтованих грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями.
На думку керiвництва Компанiї, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї,
яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
24. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Компанiя працює в умовах динамiчних змiн кон’юнктури на основних сегментах фiнансового
ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На результати дiяльностi Товариства
впливають також нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi, недосконалiсть
податкового законодавства. Зазначенi ризики є керованими i контролюються спрямованою на це
командою квалiфiкованих спецiалiстiв.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану Компанiї:
- Нерентабельнiсть - у звiтному перiодi Компанiя отримала прибуток та не планує отримання
збиткiв у майбутньому.
- Конкуренти – конкурентними перевагами Товариства на ринку страхових послуг є:
- позитивна iсторiя спiвробiтництва з великими «базовими» корпоративними клiєнтами;
- наявнiсть стабiльної ресурсної бази;
- широкий продуктовий ряд;
- гнучка система тарифiв та iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв;
- Собiвартiсть - впровадження розвиненої системи бюджетування Товариства, план-фактного
контролю операцiй пiдроздiлiв дозволяє повною мiрою прогнозувати та нiвелювати ризик

надлишкового зростання собiвартостi та, як наслiдок, зменшення рiвню прибутковостi.
- Нестабiльнiсть фiнансово-господарського стану – Компанiя не має проблем з обслуговуванням
взятих на себе фiнансових зобов’язань перед учасниками та клiєнтами; Компаiя є лiквiдною та
платоспроможною; нормативнi вимоги достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими
представленi страховi резерви дотримуються iз запасом.
- Неякiсне технологiчне обладнання – у Товариста впровадженi сучаснi технологiї, що дозволяють
ефективно функцiонувати в конкурентному середовищi. Постiйно проводиться робота з пiдтримки
на належному рiвнi та вдосконалення технiчного i технологiчного забезпечення його дiяльностi,
зокрема: розмiщення програмних комплексiв на таких комп'ютерах, що забезпечують їх надiйне
функцiонування; застосовуються заходи для забезпечення безперебiйного електроживлення i
наявностi резервних каналiв зв’язку.
- Ризики, пов'язанi з судовими процесами, учасником яких виступає Компанiя контролюються
спецiально створеним юридичним департаментом у вiдповiдностi до чинного законодавства
України.
Макроекономiчнi ризики.
Полiтична ситуацiя. Впродовж звiтного перiоду полiтична ситуацiя в Українi була нестабiльною,
але на дiяльнiсть Компанiї не мала особливого впливу.
Системи управлiння ризиками полiтичного та макроекономiчного характеру знаходяться пiд
впливом подiй, якi не знаходяться пiд безпосереднiм контролем та є результатом невизначеностi.
Процес управлiння ризиками в Товариствi охоплює всi види дiяльностi, якi впливають на
параметри його ризикiв. Управлiння ризиками здiйснюється на всiх органiзацiйних рiвнях – вiд
вищого керiвництва до рiвня безпосереднього прийняття ризикiв. При цьому Товариством
забезпечено чiткий розподiл функцiй, завдань, обов’язкiв та повноважень з ризик-менеджменту, а
також чiтку схему вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають заборгованiсть за товари та послуги та iншу
кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення
фiнансування для операцiйної дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, такi як
iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, iнвестицiї, наявнi
в наявнiсть для продажу, а також грошовi кошти.
Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Компанiї є грошовi кошти, а також заборгованiсть за послуги
та iнша дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти та строковi депозити оцiнюються з
мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових iнститутах, якi на даний
момент мають мiнiмальний ризик дефолту.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що на фiнансовi результати Компанiї нададуть
несприятливий вплив змiни курсiв обмiну валют. Компанiя не використовує жодних похiдних
фiнансових iнструментiв для управлiння ризиком змiни курсiв валют.
25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.02.2015 року №83 «Про
вiднесення Публiчного Акцiонерного Товариства «Комерцiйний банк «Надра» до категорiї
«неплатоспроможних » виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi Фонд) 05.02.2015 року прийнято рiшення №26 про введення з 06.02.2015 року тимчасової
адмiнiстрацiї в Публiчному акцiонерному Товариствi «Комерцiйний банк «Надра». На
розрахункових рахунках ПрАТ «СК «Скiфiя» В ПАТ «КБ «Надра» знаходяться кошти у сумi 121,9
тис. грн. Дана подiя матиме вплив на фiнансово-економiчний стан Компанiї, але не занадто
суттєвий, оскiльки вiдсоток втрат вiд загальної суми грошових коштiв Компанiї -3,3%.
26. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Компанiї 25 лютого
2015 року.

Голова Правлiння Зубарєв В.I.
Головний бухгалтер Петренко Т.П.

