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
(посада)

(підпис)

Супрун Андрiй Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)
28.04.2015
(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30930046
4. Місцезнаходження
02081Київськам. КиївЗдолбунiвська, будинок 7-Д, корпус З
5. Міжміський код, телефон та факс
0442206584044 220 65 84
6. Електронна поштова адреса
office@retail.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована
у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

-

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
X
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)
Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб. В Товариствi
вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове
агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не користується
послугами рейтингових агентств. Iнформацiя про органи управлiння
емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент є акцiонерним товариством.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв Товариства вiдсутняi у зв'язку
з тим, що емiтент є акцiонерним товариством. Iнформацiя про дивiденди
вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент
вiдсутня у звязку з тим, що для емiтентiв, якi здiйснили приватне
розмiщення акцiй, вказана iнформацiя є не обов'язковою для розкриття.
33. Примітки
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, у зв'язку з тим, що
Товариство не здiйснювало викуп акцiй в звiтньому перiодi. Товариство не
випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, тому iнформацiя про облiгацiї
та iншi цiннi папери вiдсутня. Iнформацiя про опис бiзнесу вiдсутня у
зв'язку з тим, що для емiтентiв, якi здiйснили приватне розмiщення акцiй,
вказана iнформацiя є не обов'язковою для розкриття. Iнфомрацiя про
вартiсть чистих активiв Товариства вiдсутня, у зв'язку з тим, що Товариство
здiйснює дiяльнiсть в сферi страхування. Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство здiйснює
дiяльнiсть в сферi страхування. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй,
у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
22.05.2000
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
25810200
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)
66
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12Iншi види страхування, крiм страхування життя

10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
320649
3) поточний рахунок
26507052600307
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності
1
Страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
Страхування майна (крiм
залiзничного, наземного
транспорту (морського
внутрiшнього тi iнших видiв
водного транспорту),вантажiв
та багажу (вантажобагажу))
Опис

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

2

3

4

5

АВ
№584815

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
12.08.2011
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
здiйснювати даний вид дiяльностi.

АВ
№584817

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
12.08.2011
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ

Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
здiйснювати даний вид дiяльностi.

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
Страхування медичних витрат
12.08.2011
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
Опис
здiйснювати даний вид дiяльностi.
АВ
№584818

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
12.08.2011
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
Опис
здiйснювати даний вид дiяльностi.

Страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного)

Страхування вiд нещасних
випадкiв

АВ
№584819

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
12.08.2011
ФIНАНСОВИХПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
Опис
здiйснювати даний вид дiяльностi.
АВ
№584820

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
12.08.2011
ФIНАНСОВИХПОСЛУГ
УКРАЇНИ
Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
Опис
здiйснювати даний вид дiяльностi.

Cтрахування вiд вогневих
ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

АВ
№584816

Cтрахування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв

АД
№039845

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З
19.09.2013 РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Лiцензiя видана безстроково. Товариство планує продовжувати
Опис
здiйснювати даний вид дiяльностi.

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

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
(призначено)

9)Опис

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
(призначено)

9)Опис

Член Наглядової ради
Криворучко Таїса Олександрiвна

1958
Середня
38
Iнформацiя в Товариствi вiдсутня
24.04.2012, 3 роки
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист
прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом та законодавством, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради
належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
Загальними зборами. Посадова особа володiє 125 штуками
простих iменних акцiй Товарисвта, що становить 0,29%
статутного капiталу. Винагорода Члену Наглядової ради
виплачується згiдно укладеного з Товариством контракту.
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних
даних особи. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi i посадовi злочини.
Ревiзор
Криворучко Григорiй Iванович

1954
Вища технiчна
25
ТОВ "Буддизайн-21", головний iнженер
24.04.2012, 3 роки
Ревiзор - одноосiбний орган Товариства, що здiйснює
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв. Посадова
особа володiє 125 штуками простих iменних акцiй
Товарисвта, що становить 0,29% статутного капiталу.
Винагорода Ревiзору виплачується згiдно укладеного з
Товариством контракту. Товариство не отримувало згоду на
розкриття паспортних даних особи. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
(призначено)

9)Опис

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
(призначено)

9)Опис

Голова Правлiння
Супрун Андрiй Володимирович

1976
Вища правознавство
18
Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "АльфаСтрахування"
28.07.2014, безстроково
Голова Правлiння є виконавчим органом Товариства. Голова
Правлiння має право дiяти без довiреностi вiд iменi
Товариства, представляти Товариство без довiреностi у
вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та
мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами,
органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з
фiзичними та юридичними особами. Вчиняти вiд iменi
Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi
Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням
обмежень, встановлених в Статутi. Видавати довiреностi на
право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Винагорода
Голови Правлiння виплачується у виглядi заробiтної плати
згiдно укладеного з Товариством контракту. Товариство не
отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi
i посадовi злочини.
Голова Наглядової ради
ДАЛАЙХIЛ КОРПОРЕЙШЕН ЛТД

НЕ232508 26.06.2008 Реєстрацiйна служба республiки Кiпр

24.04.2012, 3 роки
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає
засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває
Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних
зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та
положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi
виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його
повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її
рiшенням. Посадова особа володiє 42 767 штуками простих
iменних акцiй Товариства, що становить 99,5% статутного
капiталу Товариства.

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
(призначено)

9)Опис

Фiнансовий директор - Головний бухгалтер
Панiвко Галина Анатолiївна

1967
Вища економiчна
29
В.о. Голови Правлiння ПрАТ "СК "Рiтейл-Страхування"
28.07.2014, безстроково
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку в Товариствi.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та
працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Винагорода
Фiнансового директора - головного бухгалтера виплачується
у виглядi заробiтної плати згiдно трудового договору.
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних
даних особи. Посадова особа не має непогашених судимостей
за корисливi i посадовi злочини.

______________
* 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.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова
Наглядо
вої ради

Член
Наглядо
вої ради
Ревiзор

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

2
ДАЛАЙХIЛ
КОРПОРЕЙ
ШЕН ЛТД

Паспортні
дані фізичної
особи (серія,
номер, дата
видачі, орган,
який видав)*
або
ідентифікацій
ний код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
3
НЕ 232508
26.06.2008
Реєстрацiйна
служба
республiки
Кiпр

Криворучко
Таїса
Олександрiвн
а
Криворучко
Григорiй
Iванович
Усього

Кількіс
ть
акцій
(штук)

Від
загальн
ої
кількос
ті акцій
(у
відсотк
ах)

4

5

42767

99.42

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явн
ика

привілейов
ані іменні

привіле
йовані
на
пред'яв
ника

6

7

8

9

42767

0

0

0

125

0.29

125

0

0

0

125

0.29

125

0

0

0

43017

0

0

0

43017

100

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

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

Найменуванн
я юридичної
особи

Ідентифік
аційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходжен
ня

ДАЛАЙХIЛ
КОРПОРЕЙШ
ЕН ЛТД

НЕ 232508

3110 КIПР м.
Київ Лiмасоол
Крiнон, 16

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Кількіст
ь акцій
(штук)

42767

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

Кількіст
ь акцій
(штук)

Усього

42767

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99.42
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

99.42

Кількість за видами акцій
прос
ті
імен
ні

прості на
пред'явни
ка

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на
пред'явника

42767

0

0

0

Кількість за видами акцій
прос
ті
імен
ні

прості на
пред'явни
ка

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на
пред'явника

42767

0

0

0

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

Інформація про випуски акцій

Дата
реєстра
ції
випуск
у

Номер
свідоцтв
а про
реєстрац
ію
випуску

Найменува
ння органу,
що
зареєструва
в випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

151/1/20
14

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
паперiв та
фондового
ринку

UA400016368
7

26.12.20
14

Опис

Форма
існування
та форма
випуску

Номінал
ьна
вартість
акцій
(грн.)

5

6

7

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокумент
арні іменні

600

Кількіс
ть
акцій
(штук)

Загальна
номінал
ьна
вартість
(грн.)

Частка у
статутно
му
капіталі
(у
відсотка
х)

8

9

10

43017

25810200

100

Випуск зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, свiдоцтво №151/1/2014,
дата реєстрацiї 16.12.2014р., дата видачi: 07.04.2015р., на загальну суму 25 810 200 грн., у кiлькостi 43 017 штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 600 гривень кожна. Бездокументарна форма iснування. Iнших
цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на початок
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

174

886

0

0

174

886

0
121
0
53

0
241
420
225

0
0
0
0

0
0
0
0

0
121
0
53

0
241
420
225

174
886
0
0
174
886
Основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Нарахування
амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом,за яким рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного
використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного
використання об'єктiв основних засобiв переглядаються на кiнець кожного
фiнансового року. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних активiв
проводиться в розмiрi 100 % вiд вартостi малоцiнних необоротних активiв в першому
мiсяцi їх використання (експлуатацiї).

Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):

X

X

0
0 X

0 30.12.1899
X

X
0 30.12.1899

0 X
0

X
0 30.12.1899

X
0 30.12.1899

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X
0 30.12.1899
X

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

X
0 30.12.1899

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

0 X

Дата
погашення

0 30.12.1899
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

за векселями (всього)

Відсоток за
Непогашена
користування
частина
коштами
боргу (тис.
(відсоток
грн.)
річних)

X

0 30.12.1899
X

0 X
0
0 X
0
0 X
0 X
0
0 X
0 X
456 X

X
0 30.12.1899
X
0 30.12.1899
X
X
0 30.12.1899
X
30.12.1899
X

X

0 X

X

X
X
-

0 X
456 X

X
X

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторськоконсалтингова група "ЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

32346015

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

02092, м. Київ, вул.
Червоногвардiйська, 5, оф. 202.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

3187 18.04.2003

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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***

57 П 000057 31.01.2015 31.01.2018

2014 рiк
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Аудиторськоконсалтингова група "ЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

32346015

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

02092,
м.
Київ,
Червоногвардiйська, 5, оф. 202.

вул.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
3187 18.04.2003
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
57 П 000057 31.01.2015 31.01.2018
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛСТРАХУВАННЯ" станом на 31.12.2014 р. Реєстрацiйний № 27 березня 2015 року м. Київ 1. Адресат
керiвництво ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"; Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф 2.1.
Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНIЯ
"РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ".
Код
за
ЄДРПОУ:
30930046.
Мiсцезнаходження Товариства: 02081, м. Київ, вул. Здолбунiвська, будинок 7Д корпус 3. Товариство
зареєстровано в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 22.05.2000 року., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 074 120
0000 000152 (виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
серiї АГ №333532). Товариство дiє на пiдставi статуту, остання редакцiя якого була затверджена
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ- СТРАХУВАННЯ" (протокол Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
№27/06/14 вiд 27.06.2014). Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено 27.06.2014
року, номер запису 10651050029018173. Основнi види дiяльностi Товариства за КВЕД: 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя. Протягом перiоду перевiрки Товариство здiйснювало види
дiяльностi, що передбаченi статутними документами. Товариство для здiйснення фiнансовогосподарської дiяльностi має наступнi лiцензiї та дозволи: № з/п Цiльове призначення № лiцензiї Дата
видачi Назва установи, яка надала лiцензiю Термiн дiї лiцензiї 1 Страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) №293822
19.06.2014 року ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ безстроково 2 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) №293829
19.06.2014 року ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ безстроково 3 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ №293824
19.06.2014 року НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
УКРАЇНИ безстроково 4 Страхування медичних витрат №293827 19.06.2014 року ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ безстроково 5
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) №293826 19.06.2014 року ДЕРЖАВНА
КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ безстроково 6
Страхування вiд нещасних випадкiв №293828 19.06.2014 року ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ безстроково 7 Страхування вантажiв
та багажу (вантажобагажу) №293825 19.06.2014 року НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ безстроково 8 Страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними договорами) №293823 19.06.2014
року НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
безстроково 2.2. Опис аудиторської перевiрки та важливих аспектiв облiкової полiтики Перевiрка
проведена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг, рiк видання 2013, затверджених в якостi нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/1 (далi - МСА), а
саме: 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя
думки у звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i
порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв та

практики аудиту в Українi. У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки.
Пiд час перевiрки, на думку аудитора мали влив тiльки суттєвi викривлення. Метою проведення
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку
стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною
концептуальною основою фiнансової звiтностi. На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка
забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку. Вiдповiдно до Закону України
вiд 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" основнi
принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського
облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в Наказi про облiкову полiтику № 2-O вiд
01.02.2012 року. Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi
бухгалтерського облiку та не змiнювались протягом 2013 року. Загальний стан бухгалтерського облiку
Товариства можна оцiнити як такий, що вiдповiдає вимогам управлiнського персоналу. Iнвентаризацiя
була проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженою
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. № 69 (iз змiнами i доповненнями). Фiнансова
звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату та положень Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, затверджених до застосування в Українi (далi - МСФЗ). Рiчна фiнансова звiтнiсть складена
на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. 2.3. Опис
перевiреної фiнансової iнформацiї Аудиторами проводилась вибiркова перевiрка доданих до цього
висновку фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.14р. по 31.12.14р., що включають Баланс (Звiт
про фiнансовий стан) станом на 31.12.14р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за
2014 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014р., Звiт про власний капiтал за
2014 рiк та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу за фiнансову звiтнiсть Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових
звiтiв вiдповiдно до МСФЗ несе управлiнський персонал Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює розробку, впровадження та використання систем облiку i внутрiшнього контролю,
якi забезпечують пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок для вiдповiдних обставин. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає
вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв i зобов'язань на звiтну дату,
а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного року.
2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених
фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. МСА вимагають вiд
Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту
передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи ризики,
аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством
фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит включає
оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Процедури аудиту було
сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудиторськi докази, отриманi аудиторами, є достатнiми
i прийнятними для формування пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 3.
Висновок Аудитора щодо фiнансової звiтностi 3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної
думки " Ми не спостерiгали за проведенням в Товариствi iнвентаризацiї активiв та зобов'язань станом
на 31.12.14р.; " оцiнка дебiторської заборгованостi проведена на пiдставi документiв, наданих
Товариством. 3.2. Висловлення думки На думку Аудитора, за винятком можливого впливу факторiв,
про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" на фiнансовi звiти,
фiнансовi звiти Товариства справедливо i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах його
фiнансовий стан на 31 грудня 2014 року, а також результат його дiяльностi, рух грошових коштiв та
змiни у власному капiталi згiдно з МСФЗ, прийнятими до застосування в Українi. 4. Звiт про iншi
правовi та регуляторнi вимоги " Станом на 31 грудня 2014р. Товариством дотримуються вимог
частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв. " Iнформацiя
про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть iстотно вплинути на фiнансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв,
визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. " Iнформацiя, що
розкрита у фiнансовiй звiтностi, належним чином представляє стан корпоративного управлiння, у
тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства. " Пiд час проведення аудиту ми визначили та
здiйснили оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi". 5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Незалежна аудиторська фiрма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (по тексту
- Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3187,
видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до 31 сiчня 2018
року. Код ЄДРПОУ - 32346015. Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202.
Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2. Реєстрацiйнi данi:
зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 24.03.03р., № запису 1
066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №753084. Керiвник: Олексiєнко
Дмитро Володимирович. Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" № 005322, виданий
на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.17.р.
Телефон/факс: (044) 272 5321. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №57, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, серiя та номер свiдоцтва П 000057,
строк дiї до 31.01.2018р. Свiдоцтво Аудиторської Палати України про вiдповiднiсть системи контролю
якостi № 0035, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.04.2010 року № 214/1. Основнi
вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Договiр про проведення аудиту № 918 вiд 18
березня 2015 року. Дата початку аудиту - 18.03.2015р. Дата закiнчення проведення аудиту 30.03.2015р. Генеральний директор ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ" Д.В.Олексiєнко (Сертифiкат серiї А
№005322)

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
з/п
1 2014 4
3
2

2013

2

1

3

2012

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього
разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

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
Інше (запишіть):

X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Внесення 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)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть):

X
X
Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2
2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
X
Аудиторський

X

З питань призначень і винагород
Інвестиційний

X
X

6

Ні

Інші (запишіть)

Комiтети вiдсутнi

Інші (запишіть)

Комiтети вiдсутнi

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

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік

X
X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть):

Ні

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства

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

X

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

X

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

X

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

Так,
введено
посаду
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних
зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих
питань?
Не належить до
Загальні збори Наглядова Виконавчий
компетенції жодного
акціонерів
рада
орган
органу
Визначення основних напрямів
Так
Ні
Ні
Ні
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень
Так
голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення
до майнової відповідальності членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
Ні
звіту або балансу чи бюджету
Обрання та припинення повноважень
Так
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
Так
голови та членів наглядової ради

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Так
акціонерного товариства? (так/ні)

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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у пресі,
оприлюднюється в
Інформація
загальнодоступній
розповсюджується
інформаційній базі
на загальних зборах
даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Інформація
Копії
розміщується на
документів
власній
надаються
інтернетна запит
сторінці
акціонера
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Інформація про
склад органів
Так
управління
товариства

Так

Так

Так

Ні

Статут та
внутрішні
документи

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних
зборів
Ні
акціонерів після
їх проведення

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

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

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Правління або директор

X

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

Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 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
Не визначились

X

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

Ні

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

Ні

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

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв
страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в
межах, визначених чинним законодавством та Статутом.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Юридична особа - нерезидент Компанiя "ДАЛАЙХIЛ КОРПОРЕЙШЕН ЛТД" ("DALIAHILL
CORPORATION LTD"), якiй належить 42 767 штук простих iменних акцiй Товариства, що становить 99,5
% статутного капiталу Особа вiдповiдає встановленим чинним законодавством вимогам. Протягом року
власники iстотної участi не змiнювались.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг.
Факти вiдсутнi
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Факти вiдсутнi
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння. Ця
функцiя передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв.
Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв,
органiзацiйну структуру управлiння, включаючи обмеження прийняття рiшень, процедури планування та
складання звiтностi.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного
законодавства та внутрiшнiми документами Товариства.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр не
було. Активи, що перевищують встановлений у статутi пiдприємства розмiр не купувалися.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, протягом
звiтного перiоду не вiдбувалося.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого
об'єднання, проведенi протягом року вiдсутнi.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Наразi, будь-якi чиннi рекомендацiї органiв, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг щодо
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї вiдсутнi.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Незалежна аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторсько-консалтингова
група "ЕКСПЕРТ" (далi - Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської
дiяльностi №3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122, чинне до
31.01.18р.). Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю 24.03.03р., номер запису - 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї
А00 №753084. Генеральний директор Олексiєнко Дмитро Володимирович. Сертифiкат аудитора серiї А
№005322 виданий 27.06.02р., термiн дiї до 27.06.17р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №0002, внесено до реєстру вiдповiдно до
розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 08.05.2013р. за №1485 строком дiї до 31.01.18р. Юридична адреса:
02092, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул.
Кудрявська, 8Б, оф.2. Телефон/факс: (044) 272 53 21.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
11 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
6 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
факти вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не
вiдбувалося.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
факти вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
До аудиторiв Аудиторською палатою України протягом 2014 року жодних стягнень не було
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
Страховиком встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв. Всi скарги, пропозицiї, вiдгуки
та зауваження споживачiв послуг Товариства (надалi - заяви) реєструються в Журналi реєстрацiї
пропозицiй, заяв i скарг громадян встановленої форми
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Скарги уповноважений розглядати Голова правлiння - Супрун Андрiй Володимирович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2014 року скарг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
За 2014 рiк до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою позовiв не подавалось.

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"

Підприємство
Територія

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30930046

за КОАТУУ

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

49

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
02081 м. Київ, Здолбунiвська, будинок 7-Д, корпус З
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

1

2

3

На дату переходу
на міжнародні
На кінець
стандарти
звітного періоду
фінансової
звітності
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

322

302

первісна вартість

1001

438

472

накопичена амортизація

1002

116

170

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6

Основні засоби:

1010

174

886

первісна вартість

1011

716

1595

знос

1012

542

709

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

649

30678

3338

3948

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

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

4489

35814

Запаси

1100

34

16

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

II. Оборотні активи

5

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

107

13

567
69

94

1155

372

2335

Поточні фінансові інвестиції

1160

158

158

Гроші та їх еквіваленти

1165

9024

6675

Готівка

1166

59

137

Рахунки в банках

1167

8965

6538

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

341

інших страхових резервах

1184

21

167

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

10126

10027

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

1200

Баланс

1300

14615

45841

Пасив

Код рядка

2
362

На початок
звітного періоду

167

На кінець
звітного періоду

На дату переходу
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15000

23434

5000

36799

1415

400

400

1420

-19092

-27995

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

( -502 )

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

1810

32638

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

145

530

Довгострокові забезпечення

1520

54

327

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

54

327

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

4572

5629

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного
1531
періоду)
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок
звітного періоду)

1532

1130

757

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

3442

3929

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

943

4771

6486

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

88

331

за розрахунками з бюджетом

1620

335

456

за у тому числі з податку на прибуток

1621

326

456

за розрахунками зі страхування

1625

22

за розрахунками з оплати праці

1630

49

39

за одержаними авансами

1635

3980

3306

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

1396

2585

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

2164

Усього за розділом IІІ

1695

8034

6717

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

Баланс

1900

14615

45841

Примітки Керівник Супрун А.В.
Головний
Панiвко Г.А.
бухгалтер

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛСТРАХУВАННЯ"

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

30930046

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

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

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

За звітний період
10179

За аналогічний період
попереднього року
8950

Премії, передані у перестрахування

2012

305

930

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-487

43

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-175

-12

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 602 )

( 79 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

6435

4592

Валовий: прибуток

2090

3142

4279

Валовий: збиток

2095

()

()

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-90

-1284

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-69

-1261

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-21

-23

Інші операційні доходи

2120

659

936

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( 7627 )

( 3923 )

Витрати на збут

2150

( 3695 )

( 2621 )

Інші операційні витрати

2180

( 1499 )

( 21794 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( 79 )

(7)

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

()

( 2553 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( 8447 )

( 23851 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-456

-331

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 8903 )

( 24182 )

18604

( 9110 )

( 24407 )

742

604
2512

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

За звітний період

-8903

За аналогічний період
попереднього року

-24182

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

189

132

Витрати на оплату праці

2505

3166

1193

Відрахування на соціальні заходи 2510

873

437

Амортизація

2515

224

112

Інші операційні витрати

2520

8369

7860

Разом

2550

12821

9734

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію

2650

Примітки Керівник Супрун А.В.
Головний
Панiвко Г.А.
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30930046

(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

9

12

10760

6820

9993

9168

3095

477

890

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4273 )

( 114 )

Праці

3105

( 2622 )

( 838 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1368 )

( 621 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 990 )

( 425 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 327 )

( 95 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

()

()

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

()

( 165 )

Витрачання на оплату авансів

3135

()

()

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 11440 )

( 2840 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 911 )

( 2468 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 4990 )

( 3700 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

( 3501 )

( 4515 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-8856

1369

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 30030 )

( 9853 )

необоротних активів

3260

( 419 )

( 76 )

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

( 3688 )

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

5100

717

555

1750

3295

()
-31670

-4274

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

3300

40232

Отримання позик

3305

1669

2164

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

()

()

Погашення позик

3350

3645

Сплату дивідендів

3355

()

()

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 26 )

()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 53 )

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375

()

()

Інші платежі

3390

()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період

3395
3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки Керівник Супрун А.В.
Головний
Панiвко Г.А.
бухгалтер

()
38177

2164

-2349

-741

9024

9765

6675

9024

КОДИ
Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"

Підприємство

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30930046

(найменування)
Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Стаття
1

Капітал
Нерозподілени
Код
Зареєстровани
у
Додаткови Резервни
й прибуток
Неоплачени Вилучени Всьог
рядк
й капітал
дооцінка й капітал й капітал (непокритий
й капітал
й капітал
о
а
х
збиток)
2

3

Залишок на
початок року

4000

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший
сукупний дохід
за звітний
період

4110

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
4116
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
4205
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного
4210
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

4

5

6

7

15000

5000

400

15000

5000

400

9

10

-19092

502

1810

-19092

502

1810

-8903

8

-8903

відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

8434

31799

40233

Погашення
заборгованості з 4245
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270

Вилучення
4275
частки в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

-502

-502

Придбання
(продаж)
неконтрольовано
4291
ї частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

8434

31799

Залишок на
кінець року

4300

23434

36799

Примітки Керівник Супрун А.В.
Головний
Панiвко Г.А.
бухгалтер

-8903
400

-27995

-502

30828
32638

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "РIТЕЙЛ-СТРАХУВАННЯ"
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ станом на 31 грудня 2014 р.
1. Вступ
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiтейл-Страхування" (надалi за текстом "Компанiя") було створено 22 травня 2000 року.
Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї - надання страхових послуг на територiї України.
Компанiя надає послуги переважно фiзичним особам.
Компанiя у звiтному перiодi здiйснювала свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї, що
здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг України:
№ Вид лiцензiї Номер Термiн дiї
1 Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
АД №039845 безстроковий
2 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ №584815 безстроковий
3 Добровiльне страхування вiд вогнегасних ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ №584816 безстроковий
4 Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту).ю
вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ №584817 безстроковий
5 Добровiльне страхування медичних витрат АВ №584818 безстроковий
6 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ №584819 безстроковий
7 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АВ №584820 безстроковий
8 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ №584821 безстроковий
Юридична та фактична адреса Компанiї: вул. Здолбунiвська, 7, корп. 3 Київ, 02081,
Структура акцiонерiв станом на 31 грудня 2014 р. була представлена таким чином:
- Компанiя "ДАЛАЙХIЛ КОРПОРЕЙШЕН ЛТД" ("DALIAHILL CORPORATION LTD") - 99,36%
загальної кiлькостi акцiй;
- Громадянин України Криворучко Григорiй Iванович - 0,32% загальної кiлькостi акцiй;
- Громадянка України Криворучко Таїса Олександрiвна - 0,32% загальної кiлькостi акцiй.
2. Основа подання iнформацiї
1) Застосовуванi стандарти
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi "МСФЗ").
2) Принципи оцiнки фiнансових показникiв
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу облiку за фактичними витратами, за винятком
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються в складi
прибутку або збитку за перiод, та оцiнки нерухомостi, що вiдображається по переоцiненiй вартостi.
3) Валюта подання звiтностi
Дану фiнансову iнформацiю спецiального призначення подано в українських гривнях, якщо не вказано
iнше.
4) Використання оцiнок i суджень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов'язує керiвництво робити судження,
розрахунковi оцiнки й допущення, що впливають на застосування облiкової полiтики й величину
представлених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок.

Оцiнки й припущення, що лежать в їх основi, переглядаються на регулярнiй основi. Корегування в
оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, в якому були переглянутi вiдповiднi оцiнки, i в будь-яких
наступних перiодах, яких вони стосуються.
3. Стислий виклад принципiв облiкової полiтики
Положення облiкової полiтики, описанi далi, застосовувалися послiдовно у всiх звiтних перiодах,
представлених в цiй фiнансовiй звiтностi.
1) Договори страхування
Класифiкацiя договорiв страхування
Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу iстотного страхового ризику. Договори,
вiдповiдно до умов яких Компанiя бере на себе значний страховий ризик вiд iншої сторони (далi "страхувальника"), погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або iншого вигодонабувача у
випадку, якщо вiдбудеться яка-небудь обумовлена договором невизначена подiя в майбутньому (далi "страховий випадок"), яка завдасть шкоди страхувальниковi або iншому вигодонабувачу, належать до
категорiї договорiв страхування.
Страховий ризик є iстотним винятково за умови, що при настаннi подiї, передбаченої договором
страхування, виникає обов'язок Компанiї зробити значнi страховi виплати.
Пiсля того, як договiр визнаний договором страхування, вiн залишається таким до моменту виконання
всiх зобов'язань або здiйснення всiх прав по ньому, або закiнчення строку його дiї. Договори, вiдповiдно
до умов яких страховий ризик, переданий Компанiї вiд страхувальника, не є iстотним, належать до
категорiї фiнансових iнструментiв.
Визнання й оцiнка договорiв страхування. Премiї
Страховi премiї, включають премiї за договорами страхування, укладеним протягом року, i облiковуються
як нарахованi в поточному звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або
частково до майбутнiх перiодiв. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що сплачуються
посередникам.
Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент початку дiї
страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного
страхового покриття за полiсом.
Страховi премiї за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами вiдповiдно до
характеру наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi.
Розiрвання договорiв страхування
Договори страхування можуть бути розiрванi, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник не прагне
або не може виплачувати страхову премiю. Розiрвання впливають в основному на договори страхування,
вiдповiдно до яких страхова премiя виплачується частинами протягом усього термiну дiї договору
страхування. Розiрвання вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi страхових премiй.
Резерв незаробленої премiї
Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується незавершеного
термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду, розраховану
на пропорцiйно-часовiй основi.
Для подання звiтностi згiдно МСФЗ Компанiя використовує часово-пропорцiйний метод розрахунку (pro
rata temporis) для 80% суми надходжень страхового платежу по кожному договору страхування.
Резерв незаробленої премiї вiдображається за вирахуванням оцiнених розiрвань страхових договорiв, що
дiють на звiтну дату. Змiни в резервi незаробленої премiї зiзнаються в складi прибутку або збитку за
перiод, в якому дiє страхове покриття.
Резерв на покриття збиткiв.
Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки остаточних збиткiв i включає резерв
неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних резерви
включаються витрати на врегулювання.
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв формується на основi збиткiв, про якi повiдомили, але вони
не були врегульованi на звiтну дату. Оцiнка резерву базується на iнформацiї, отриманiй Компанiєю пiд
час розслiдування страхових випадкiв.
Резерв збиткiв, що сталися, але не заявленi визначається Компанiєю методом фiксованого вiдсотка до
заробленої премiї.

Використовуванi методи й розрахунковi оцiнки переглядаються на регулярнiй основi.
Страховi виплати й витрати на врегулювання збиткiв вiдображаються в складi прибутку або збитку на
пiдставi оцiнки зобов'язання перед застрахованою особою або третiми особами, на яких поширюються дiї
страховика.
Iншi забезпечення
Вiдповiдно до законодавства України страховики, що здiйснюють обов'язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв зобов'язанi формувати резерв коливань збитковостi та тi
що здiйснюють страхування ядерних ризикiв, резерв катастроф вiдповiдно. Так як за принципами МСФЗ
данi резерви не визнаються як страховi зобов'язання, то данi резерви представленi у звiтностi в складi
iнших забезпечень, а рiзницi, що виникають в результатi їх змiн, вiдображаються у складi iнших
операцiйних витрат чи доходiв.

Страховi виплати
Страховi виплати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi, в якому вони нарахованi.
Резерви збиткiв представляють собою сукупну оцiнку граничних збиткiв та включає в себе резерв
заявлених, але не виплачених збиткiв по всiм видам страхування, а також резерв збиткiв, що сталися, але
не заявленi тiльки по обов'язковому страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.
Компанiя є членом Моторного транспортного страхового бюро. Згiдно законодавства основними
завданнями МТСБУ є здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних фондiв компенсацiй та
вiдшкодувань по договорам обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.
Перестрахування
У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї передбачає
перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту. Договори, якi
Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному
або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв,
класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї,
вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань перед
власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд перестрахових
компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати на врегулювання. Кредиторська
заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанiї передати перестраховикам премiї
з перестрахування.
Суми, що вiдшкодовуються по договорах перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на
кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi подiї, що вiдбулися пiсля первiсного
визнання активiв, що й свiдчить про те, що Компанiя може не одержати всю належну їй суму, за умови,
що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Компанiя повинна одержати вiд
перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Дохiд вiд регресу
Дохiд вiд регресу включає дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та судового захисту вiд
третьої сторони, такої як вiдповiдач. Компанiя визначає дохiд одразу пiсля отримання суми на поточний
рахунок.
Перевiрка адекватностi зобов'язань
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов'язання є адекватними. При
проведеннi перевiрки використовуються поточнi найкращi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх потокiв
коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних витрат по врегулюванню претензiй i
iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для покриття страхових резервiв.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть по операцiях страхування, авансовi платежi
Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за амортизованою
вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на отримання
платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi

доходи пiсля надання послуг.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть
вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть
дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у
звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської
заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки,
що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо
по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв,
отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному
боржнику.
2) Грошовi й прирiвнянi до них кошти
Грошовi й прирiвнянi до них кошти є статтями, якi легко конвертуються в певну суму наявних коштiв i
пiдданi незначнiй змiнi вартостi. Суми, у вiдношеннi яких є якi-небудь обмеження на їхнє використання,
виключаються зi складу грошових i прирiвняних до них засобiв. Компанiя включає до складу грошових i
прирiвняних до них коштiв наявнi кошти й залишки на банкiвських рахунках.
3) Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в Балансi Компанiї у той момент, коли Компанiя
стає стороною контрактних зобов'язань стосовно вiдповiдного iнструменту. Звичайнi придбання та
реалiзацiя фiнансових активiв та зобов'язань визнаються iз застосуванням облiкового методу за датою
розрахунку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, включаючи
або за вирахуванням будь-яких витрат на проведення операцiй, вiдповiдно.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати
зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними
сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для
фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанiя може
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно
компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну
пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про
ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування
грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами,
або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Будь-який прибуток або збиток на момент первiсної оцiнки визнається у звiтi про фiнансовий результат за
поточний перiод або вiдображається безпосередньо у складi власного капiталу, якщо фiнансовий
iнструмент є результатом операцiї з капiталом. Облiкова полiтика щодо наступної переоцiнки даних
статей розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
4) Взаємозалiк активiв i зобов'язань
Фiнансовi активи й зобов'язання згортаються та вiдображаються в Балансi в згорнутому видi в тому
випадку, якщо для цього iснують юридичнi пiдстави й намiр сторiн урегулювати заборгованiсть шляхом
взаємозалiку або реалiзувати актив i виконати зобов'язання одночасне.
5) Обладнання та iншi основнi засоби
Власнi активи
Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення.
Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а
компоненти, що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання та iнших

основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Компанiї оцiнює вiдшкодовану
суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi його
використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу зменшується до суми його
очiкуваного вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток
вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках,
що застосовувалися для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi мiнус
витрати на продаж.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою
надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у складi
прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
У тому випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.
Амортизацiя.
Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується лiнiйним методом для розподiлу їх
первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Машини та обладнання 3
Транспортнi засоби 5
Iншi основнi засоби 5
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя б отримала в даний час вiд вибуття
активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi
очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
6) Нематерiальнi активи (крiм гудвiла)
Нематерiальнi активи, придбанi окремо або в результатi угод з об'єднання бiзнесу, визнаються окремо вiд
гудвiла, якщо вони вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв i їх справедлива вартiсть може бути
ймовiрно визначена.
Нематерiальнi активи з певним строком корисного використання, придбанi окремо або в результатi угод з
об'єднання бiзнесу, вiдображаються по фактичних витратах за винятком накопичених сум амортизацiї й
збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя розраховується лiнiйним методом i сприяє рiвномiрному визнанню
витрат на придбання нематерiального активу протягом строку його корисного використання. Строк
корисного використання й метод амортизацiї переглядаються наприкiнцi кожного звiтного року. Змiни
застосовуються перспективно.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання, придбанi окремо або в результатi
угод по об'єднанню бiзнесу, не амортизуються. Тестування нематерiальних активiв на знецiнення
проводиться Компанiєю щонайменше раз у рiк, а також у всiх випадках, коли iснують ознаки їх
можливого знецiнення. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання
визнаються по фактичних витратах за винятком збиткiв вiд знецiнення.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами накопиченої
амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Наступнi витрати
Наступнi витрати капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi
вигоди, пов'язанi з тем об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться. Усi iншi витрати, включаючи витрати на
створенi Компанiєю гудвiл i бренди, признаються в складi прибутку або збитку в мiру їх виникнення.
Амортизацiя
Амортизацiйнi вiдрахування розраховуються на основi фактичної вартостi активу або iншої її величини,
що замiнює, за винятком залишкової вартостi цього активу. Стосовно до нематерiальних активiв,
вiдмiнних вiд гудвiла, амортизацiя нараховується з моменту готовностi цих активiв до використання й
признається в складi прибутку або збитку за перiод лiнiйним способом протягом вiдповiдних строкiв їх
корисного використання, оскiльки саме такий метод найбiльше точно вiдображає особливостi очiкуваного
споживання майбутнiх економiчних вигiд, вкладених у вiдповiднi активи.
Строки корисного використання нематерiальних активiв:
Торгiвельнi знаки i бренди Вiд 10 до 20 рокiв

Лiцензiї Вiд 2 до 20 рокiв
Програмне забезпечення Вiд 3 до 10 рокiв
Капiталiзованi витрати на розробку Вiд 3 до 7 рокiв

7) Операцiйна оренда.
Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким всi ризики та вигоди,
притаманнi володiнню активом, в основному не передаються орендодавцем Компанiї, загальна сума
орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток iз використанням методу рiвномiрного списання
протягом строку оренди.
Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з використанням
конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на використання активу.
8) Невизначенi податковi позицiї.
Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на кiнець кожного звiтного перiоду.
Зобов'язання, що вiдображаються у вiдношеннi податкiв, визначаються керiвництвом як податковi позицiї
iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженi
податковими органами, на пiдставi тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або
практично вступило в силу на кiнець звiтного перiоду, i будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших
органiв з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, вiдсоткiв i податкiв, окрiм податку на прибуток,
визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на
кiнець звiтного перiоду.
Резерви за зобов'язаннями та платежами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi.
Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло
внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк
ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм
ступенем точностi.
За МСБО 19 "Виплати працiвникам" за невiдпрацьований час, якi належать до накопичення, визнаються
зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi (резерв вiдпусток). Для розрахунку
резерву вiдпусток персоналу, Компанiя використовує iнформацiю iз облiкової iнформацiї кадрового
облiку - кiлькiсть працiвникiв, дата прийому на роботу, кiлькiсть невикористаних днiв вiдпустки, на яку
може претендувати працiвник, середньоденний заробiток, дата останньої вiдпустки. Резерв вiдпусток
розраховується по кожному працiвнику окремо. Коригується резерв вiдпусток по мiрi використання
працiвниками вiдпусток, i цi змiни облiковуються у звiтi про прибутки i збитки.
9) Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю
нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв).
Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй
облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за
принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до
складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї, якi сплачуються або
одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на
проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання,
одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, або
видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, узгодження умов
iнструменту та за обробку документiв по операцiї.
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого
процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним iнструментом, що

використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування
залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично
наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.
10) Податки на прибуток.
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю
або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають
поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв,
коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi
капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових
органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова
звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або
податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток,
вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених iз минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до виключення при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються вiдносно
тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є
об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному визнаннi не впливає нi на фiнансовий, нi на
податковий прибуток.
Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi
бути введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в
перiодах, коли буде реалiзовано тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi
податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного
прибутку, вiдносної якої можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.

4. Характеристика фiнансового стану
Грошовi кошти та їх еквiваленти
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Готiвка 137 59
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 6538 8 965

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 6675 9 024
Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення.
Станом на 31 грудня 2014 року у Компанiї було 9 банкiв-контрагентiв
Кредитна якiсть фiнансових iнструментiв, оцiнюваних по справедливiй вартостi, змiни якої
вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод
Цiннi папери, вiднесенi до категорiї фiнансових iнструментiв, оцiнюваних по справедливiй вартостi, змiни
якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, представленi по справедливiй вартостi, що
також вiдображає будь-якi списання, пов'язанi iз кредитним ризиком.
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 30 678 649

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 30 678 649

Аналiз страхових премiй
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р.
Загальнi суми
ОСЦВ 6 940
КАСКО 2 917
Iншi види 322
Премiї отриманi, загальна сума 10179

Страховi резерви та частка перестраховика у страхових резервах
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013
Загальнi суми
Резерв незароблених премiй 3 929 3 442
Резерв на покриття збиткiв 1 700 1 130
Всього страхових резервiв, загальна сума 5 629 4 572
Частка перестраховика
Резерв незароблених премiй (167) (341)
Резерв на покриття збиткiв 0 (21)
Всього частка перестраховика у страхових резервах (167) (362)
Чистi суми
Резерв незароблених премiй 3 762 3 101
Резерв на покриття збиткiв 1 700 1 109
Всього страхових резервiв, чиста сума 5 462 4 210

Iншi забезпечення
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Резерв коливань збитковостi 0 502
Iншi забезпечення, загальна сума 0 502

Дiючим законодавством України передбачено формування iнших видiв резервiв для забезпечення
майбутнiх витрат зокрема за видом страхування ОСЦВ - резерв коливань збитковостi. Тому Компанiя
формує резерв та визнає його як iншi забезпечення, змiни яких вiдображаються у складi iнших
операцiйних доходiв/витрат.
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов'язання є адекватними. При
проведеннi перевiрки використовуються поточнi найкращi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх потокiв
коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних витрат по врегулюванню претензiй i
iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для покриття страхових резервiв.

У процесi здiйснення страхової дiяльностi Компанiя зустрiчається з рiзними видами юридичних
претензiй. Резервом визнаються всi умовнi зобов'язання вiрогiднiсть настання яких становить 50% i
бiльше. Резерв формується в розмiрi оптимальних оцiнок витрат на погашення зобов'язань на звiтну дату.
Судовi розгляди в рамках страхової дiяльностi враховуються в iнших забезпеченнях, змiни яких
вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв/витрат.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
По премiям, переданих у перестрахування 107 262
По страховим виплатам 2 221 865
По виплатi агентських комiсiй 77 108
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, загальна сума 2 405 1 235

Iншi зобов'язання
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Заробiтна плата 39 49
Соцiальнi вiдрахування 0 22
Заборгованiсть по податкам i зборам 456 335
Iншi зобов'язання , загальна сума 495 406

Податки на прибуток
Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх премiй за страхуванням. Весь iнший дохiд
(який включає переважно вiдсотки отриманi та прибуток вiд курсових рiзниць) обкладається податком на
прибуток за ставкою 19%. На витрати для цiлей оподаткування вiдносяться тiльки тi витрати, якi
безпосередньо чи опосередковано стосуються нестрахової дiяльностi. Витрати, понесенi безпосередньо в
результатi операцiй страхування або пов'язанi зi збитками вiд iнвестицiйної дiяльностi та збитками вiд
безнадiйної заборгованостi, до складу витрат для цiлей оподаткування не включаються.
Звiрка очiкуваних та фактичних податкових витрат представлена нижче:
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014
Теоретична сума податку на прибуток за встановленою законом ставкою податку 3% 296
Податковий ефект статей, якi оподатковуються за ставкою, вiдмiнною вiд 3% 160
Витрати з податку на прибуток за рiк 456
5. Управлiння капiталом
Структура капiталу Компанiї включає власнi засоби, що належать акцiонерам материнської компанiї, що й
включають акцiонерний капiтал, емiсiйний дохiд, iншi резерви й накопиченi збитки вiдповiдно до
консолiдованого звiту про змiни в складi власних засобiв.
Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства України
вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулювальних органiв в областi страхування, дотримання
законодавчо встановлених вимог наглядових органiв в iнших країнах, у яких Компанiя здiйснює операцiї,
а також забезпечення фiнансової стабiльностi Компанiї i її здатностi продовжити здiйснення фiнансовогосподарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Компанiя здiйснила додаткову емiсiю простих iменних акцiй в кiлькостi 14 056 шт. номiнальною вартiстю
600 грн. та цiною продажу 2 862,29 грн. Загальна вартiсть покупки склала 40 232 348,24 грн.
Компанiя проводить постiйний монiторинг достатностi капiталу для вiдповiдностi вимогам до
мiнiмального розмiру статутного капiталу й нормативному розмiру маржi платоспроможностi.
Дотримання вищевказаних нормативiв контролюється на квартальнiй основi, шляхом пiдготовки звiтiв,

що мiстять розрахунки нормативiв, якi повинен затвердити й пiдписати Президент Компанiї. Регулярний
монiторинг рiвня достатностi капiталу дозволяє Компанiї прогнозувати дотримання вимог вiдносно рiвня
достатностi капiталу й завчасно виявляти необхiднiсть додаткових капiталовкладень.
За станом на 31 грудня 2014 року Компанiя вiдповiдала вимогам, установленим Мiнiстерством Фiнансiв
України й регулювальними органами в областi страхування вiдносно маржi платоспроможностi,
розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв.
Власний капiтал
У тисячах українських гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Статутний капiтал 23 434 15 000
Додатковий капiтал 36 799 5 000
Резервний капiтал 400 400
Нерозподiлений прибуток(збиток) -27 995 -19 191
Iншi резерви 0 502
Власний капiтал, загальна сума 32 638 1 711
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