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

Добренкова Юлiя Володимирiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30726778
4. Місцезнаходження
Київська, Подiльський, 04071, Київ, Межигiрська, 32А
5. Міжміський код, телефон та факс
0442200900 0442200900
6. Електронна поштова адреса
sk@krona.net.ua

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

28.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" 77

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.krona.net.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
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

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

ПрАТ "СК "КРОНА" станом на 31.12.2014р. рейтингову оцiнку не проводило.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 770067
3. Дата проведення державної реєстрації
09.03.2000
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
33509740.5
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)
45
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
64.99 Надання iнших фiнансових послуг(крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК "КРОНА" органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова Рада; Правлiння Компанiї; Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
2) МФО банку
300272
3) поточний рахунок
265083311401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
5) МФО банку
300272

6) поточний рахунок
26508331140978
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Страхування вiд нещасних випадкiв

АЕ
293775

АЕ
293773

АЕ
293772

АЕ
293762

АЕ
293770

АЕ
293761

АЕ
293768

АЕ
293766

Опис

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

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

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

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

5

Безстрокова.

Опис

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

4

Безстрокова.

Опис

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

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

АЕ
293769

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

АЕ
293780

Безстрокова.

Опис

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

АЕ
293764

АЕ
293779

АЕ
293763

АЕ
293776

АЕ
293774

АЕ
293767

АЕ
293778

АЕ
293777

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

Безстрокова.

Опис

Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

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

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна
внаслiдок ядерного iнциденту

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони
i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Страхування медичних витрат

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

Опис

Страхування фiнансових ризикiв

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

АЕ

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв,
щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно
здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному
середовищу пiд час транскордонного п

293781

Безстрокова.

Опис

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

АЕ
293771

Безстрокова.

Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України,
що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю,
за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
Опис

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена

АЕ
293765

29.04.2014 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Безстрокова.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
н/д
2) організаційно-правова форма
3) код за ЄДРПОУ
н/д
4) місцезнаходження
н/д
5) опис
ПрАТ "СК "КРОНА" не приймає участi у створеннi юридичних осiб.
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного
секретаря

1

2

3

20.04.2015

20.04.2015

н/д

Опис

Станом на 31.12.2014р. посаду корпоратвиного секретаря в ПрАТ "СК "КРОНА" не
введено.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

20.04.2015

н/д

н/д

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ЗАТ "СК "ЛАД"

32920946

01033Україна Київ
Горького,29

8.8160

ПАТ "Київенерго"

00131305

01001Україна Київ площа
Iвана Франка, буд.5

11.9396

ТОВ "Летон"

34429936

04112Україна Київ
Оранжерейна, буд.3

18.8556

ТОВ "Селектив"

34294305

04071Україна Київ
провулок Електрикiв, 15

18.5294

ТОВ "Iмпульс-Т"

31868189

04071Україна Київ
провулок Електрикiв,15

40.8116

ТОВ "ПромГазIнвест"

34491983

01013Україна Київ

1.0478

Промислова,4
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д 31868189 н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Головi Наглядової ради Товариства
виплачувалась вiдповiдно до цивiльно- правового договору про викоанння функцiй Голови
Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом
Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Селектив"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д 34294305 н/д

4) рік народження**
0
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014 3 роки
9) Опис
Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - члену Наглядової ради Товариства виплачувалась
вiдповiдно до цивiльно- правового договору про викоанння функцiй члена Наглядової ради ПрАТ
"СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про
Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПромГазIнвест"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д 34491983 н/д
4) рік народження**
0
5) освіта**
н/д
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
н/д
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.11.2013 3 роки
9) Опис
Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Ревзору Товариства виплачувалась вiдповiдно до
цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА".
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК
"КРОНА" та договором.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добренкова Ю.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Займанi посади за останнi 5 рокiв: ЗАТ "Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби
внутрiшнього аудиту; ПрАТ "СК "КРОНА" - на посадi члена Правлiння - заступника Голови
Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 3 роки
9) Опис
Винагорода посадовiй особi - Головi Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" виплачувалась вiдповiдно до
цивiльно-правового договору про виконання функцiй Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та
штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПрАТ
"СК "КРОНА", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з особистого страхування ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гербенiс В.Б.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1967

5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попереднi 5 рокiв займав посаду Заступника Генерального директора ЗАТ "СК "Крона" з
особистого страхування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 3 роки
9) Опис
Винагорода посадовiй особi - члену Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" - заступнику Голови
Правлiння з особистого страхування виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору
про виконання функцiй члена Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" та штатного розпису Товариства.
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Правлiння ПрАТ
"СК "КРОНА", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КРОНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Н.М.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА" з 25.03.2008р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.02.2008 Необмежено
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до
посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки

визначенi посадовою iнструкцiєю та законодавством України.
Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової ради
ПрАТ "СК
"КРОНА"

ТОВ "Iмпульс-Т"

н/д 31868189 н/д

120439

40.8116

120439

0

0

0

Член Наглядової
ради ПрАТ "СК
"КРОНА

ТОВ "Селектив"

н/д 34294305 н/д

54682

18.5294

54682

0

0

0

Ревiзор ПрАТ
"СК "КРОНА"

ТОВ "ПромГазIнвест"

н/д 34491983 н/д

3092

1.0478

3092

0

0

0

178439

60.3888

178439

0

0

0

Усього

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

ТОВ "Iмпульст-Т"

31868189

04071 Україна Київська
Подiльський Київ
пр.Електрикiв, 1

120439

ПАТ "Київенерго"

00131305

01001 Україна Київська
Печерський Київ площа Iвана
Франка,5

ТОВ "Селектив"

34294305

ТОВ "Летон"

34429936

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

40.8116

120439

0

0

0

35235

11.9396

35235

0

0

0

04071 Україна Київська
Подiльський Київ
пр.Електрикiв, 15

54682

18.5294

54682

0

0

0

04112 Україна Київська
Шевченкiвський Київ
Оранжерейна, 3

55645

18.8556

55645

0

0

0

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
266001

90.1362

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

266001

0

0

0

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

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2015
100
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
3. Затвердження регламенту роботи зборiв.
4. Розгляд рiчного звiту Правлiння ПрАТ «СК «КРОНА» про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства в 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
6. Розгляд висновкiв Ревiзора ПрАТ «СК «КРОНА» про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПрАТ «СК «КРОНА» в 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ «СК «КРОНА» за 2014р.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ «СК «КРОНА» за
пiдсумками роботи в 2014р. Затвердження розмiру, порядку i строку виплати дивiдендiв
Товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
10. Внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" шляхом
викладення його у новiй редакцiї.
11. Внесення змiн та доповнень до Положення про Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА" шляхом
викладення його у новiй редакцiї.
12. Придбання акцiй Товариства у ЗАТ «СК «ЛАД» згiдно пропозицiї акцiонера.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів
на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

20.04.2015

20.04.2015

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

Рiшення про виплату дивiдентiв загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА"
28.04.15р. не приймалося. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдентiв не
складався.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Енергобанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19357762

Місцезнаходження

01025 Україна Київська Подiльський Киїiв Воздвиженська, 56

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581383
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.06.2011

Міжміський код та телефон

044 2016955

Факс

044 2016955

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть

Опис

Зберiгач з яким Компанiя уклала договiр на обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Арка"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31520115

Місцезнаходження

01013 Україна Київська Голосiївський Київ Промислова,4

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2698
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.09.2011

Міжміський код та телефон

044 5072554

Факс

044 5072554

Вид діяльності

Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за МСФЗ

Опис

Аудиторська фiрма, з якою Компанiя уклала договiр на аудиторськi
послуги.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський Київ Б.Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 3777265

Факс

044 2791249

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй, з яким Компанiя уклала договiр про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КАСТОДI"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30784585

Місцезнаходження

03151 Україна Київська Солом'янський Київ Народного Ополчення, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 263455
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

+380444905183

Факс

+380444905183

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

З Депозитарною установою укладено Договiр про обслуговування
рахунку ПрАТ "СК "КРОНА" в цiнних паперах.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.07.2010

563/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

113.55

295110

33509740.5

100

Опис

18.09.2007

395/1/07

Опис

04.08.2006

365/1/06
Опис

30.12.2005

601/1/05
Опис

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу авiдсутнi. товариством здiснено закрите
розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

113.55

295110

33509740.5

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

295111

29511100

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

245000

24500000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

19.09.2003

450/1/03

86/1/03
Опис

28.08.2001

415/1/01
Опис

20.09.2000

491/1/00
Опис

16.06.2000

289/1/00
Опис

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

134000

13400000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Опис

24.02.2003

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

55000

5500000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

39370

3937000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

35920

3592000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000078273

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

100

22500

2250000

100

Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите
(приватне) розмiщення акцiй

XI. Опис бізнесу
Злиття, подiлу та iншої реорганiзацiї у 2014 р. не вiдбулося.
Впродовж року створювались новi, сучаснi страховi продукти розрахованi на захист iнтересiв
пересiчних громадян.
Головний офiс: м.Київ, вул.Межигiрська,32-А.
Вiдокремленi структурнi пiдроздiли ПрАТ "СК "КРОНА":
Одеська фiлiя, 65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-А;
Рiвненська фiлiя, 33028, м.Рiвне; вул. Мiцкевича, 34;
Луганська фiлiя, 91055, м. Луганськ, вул. Дзержинського, буд.33, офiс 108;
Iзмаїльська фiлiя, 68600, м. Iзмаїл, Проспект Ленiна, буд.1;
Харкiвська фiлiя 61145, м. Харкiв, пров. Iнженерний, 9.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Компанiї складає 45 осiб.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) та за сумiсництвом
немає.Фонд заробiтної плати за 2014 рiк складає 2026 тис.грн. В порiвняннi з 2013 роком суттевих
змiн в розмiрi фонду оплати працi не було.
Загальний фонд заробiтної плати з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи в 2014 роцi склав 2749
тис.грн. Бiльше нiж 40% працiвникiв, мають вищу овiту, 30% мають базову та неповну вищу
освiту.
Одночасно в Компанiї проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Компанiї,
також працiвникi навчаються в ВУЗах України та приймають участь у семiнарах за вiдповiдними
напрямками роботи.
Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу здiйснюється в центрi професiйного пiдготовки ТОВ КЦ
"Бiзнес-Гарант".
Найменування об'єднання: Моторне страхове траснспортне бюро України (МТСБУ)..
Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ, Русанiвський бульвар 8.
Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об`єднанням страховикiв, якi здiйснюють
обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам. Участь страховикiв у МТСБУ є умовою здiйснення
дiяльностi щодо обов`язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв. З 23.01.2014р. ПрАТ "СК "КРОНА" не належить до Моторного
(транспортного) страхового бюро України.
Найменування об'єднання: Ядерний страховий ПУЛ України (ЯСПУ).
Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул м.Раскової 11.
Ядерний страховий ПУЛ України є об"єднанням страховикiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з
страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту . ПрАТ СК"КРОНА" є засновником та членом ЯСПУ
з 19 вересня 2003 року.
Найменування об'єднання: Будiвельний страховий ПУЛ.
Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ,вул. Старовокзальна 18.
Членами Об`єднання страховикiв "Будiвельний страховий Пул" є страховики, якi в установленому
порядку отримали вiдповiднi лiцензiї на право проведення добровiльного страхування майна,
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами та зареєстрували в установленому законом
порядку у вiдповiдному уповноваженому органi правила страхування будiвельно-монтажних робiт
(ризикiв), правила страхування вiдповiдальностi перед третiми особами. .ПрАТ "СК "КРОНА" є
членом Об`єднання страховикiв "Будiвельний страховий Пул" з 24 жовтня 2008 року

Протягом звiтного року ПрАТ "СК "КРОНА" не здiйснювало спiльну дiяльнiсть з iншими
органiзацiями,пiдприємствами, установами та фiнансового результату за звiтний рiк немає.
Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.
Питання органiзацiї бухгалтерського облiку та облiкової полiтики "Страхової компанiї "КРОНА" в
Дирекцiї та фiлiях проводити вiдповiдно до законодавства, установчих документiв та наказiв
(розпоряджень) по Компанiї. При проведеннi облiкової полiтики щодо бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi дотримуватись принципiв своєчасностi, обачностi, повного висвiтлення,
автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, в
тому перiодi в якому вони вiдбулися незалежно вiд фактичної сплати або отримання грошових
коштiв, превалювання сутностi над формою, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового
вимiрника (нацiональна валюта України) та перiодичностi. Методи та процедури облiкової
полiтики мають базуватись на складених та зведених у вiдповiднi регiстри первинних документiв,
що мiстять вiдомостi про кожну господарську операцiю та пiдтверджують її здiйснення. Ведення
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi має надавати користувачам для прийняття
рiшення повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансове становище, результати
дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства. Користувачами фiнансової звiтностi є фiзичнi
або юридичнi особи, якi потребують iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї для прийняття рiшення у
вiдповiдностi до вимог законодавства, службових повноважень та майнових прав.. Забезпечення
ведення бухгалтерського облiку здiйснювати вiдповiдно до штатного розпису Компанiї.
Вiдповiдальним за ведення бухгалтерського облiку Дирекцiї та в цiлому Компанiї є головний
бухгалтер Компанiї; за ведення та стан бухгалтерського облiку на фiлiях -директори фiлiй
Компанiї, якi в своїй поточнiй дiяльностi щодо термiнiв, повноти та своєчасностi звiтностi
керуються наказами та розпорядженнями Голови Правлiння Компанiї, пiдготовленими за
поданням головного бухгалтера Компанiї. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в
облiкових регiстрах бухгалтерського облiку, у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi
ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА " надає послуги з страхування та перестрахування на пiдставi
лiцензiй , виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, згiдно
ЗУ "Про страхування", та у вiдповiдностi зi Статутом. Стратегiя розвитку Компанiї направлена на
розширення бiзнесу за рахунок впровадження нових страхових продуктiв, нових клiєнтiв.
Прiоритетним видом дiяльностi є медичне страхування. Також компанiя активно впроваджує iншi
види страхування. До прiоритетiв роботи Компанiї належить: рентабельнiсть бiзнесу, його
прибутковiсть, прирiст продажу, змiцнення партнерських вiдносин з клiєнтами. Перспективи
дiяльностi ПрАТ СК "КРОНА" на страховому ринку України, що зумовлюють вибiр видiв
дiяльностi страхової компанiї, оцiнюються як задовiльнi. Компанiя пропонує страховi послуги, як
самостiной так i через агентiв та фiлiї Компанiї.Серед корпоративних клiєнтiв СК "КРОНА": АК
"Київенерго"; ЗАТ "Київобленерго"; ПАТ "Київводоканал"; ЗЗК Ковальська. Ризики в дiяльностi
товариства обумовленi нестабiльним полiтичним становищем в Українii та слабкою i не
послiдовною полiтикою уряду по втiленню в життя найважливiших економiчних реформ. Впливає
на дiяльнiсть товариства повiльний розвиток економiки i, як слiдство, низька платоспроможнiсть
потенцiйних споживачiв, а також нестабiльнiсть податкового законодавства, складнiсть i
навантаження податкової системи. Для збiльшення страхових внескiв та розширення страхового
поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: використовує гнучкi тарифи; рекламує страховi
послуги серед населення, пiдприємств. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Новi
технологiї i товари товариство не впроваджує. Сировинної бази товариство не має, оскiльки надає
послуги i виробництвом не займається.

За останнi п'ять рокiв Товариством не здiйснювались операцiї вiдчудження або придбання
основних засобiв у значних розмiрах.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради та членами виконавчого
органу,афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладалися.
Товариство має на балансi власнi споруди та будiвлi в м.Одеса,м.Херсон та м.Iзмаїл на суму 2
662,0 тис.грн.Офiсне примiщення Дирекцiї орендується за адресою мiсцезнаходження
товариства.Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.Загальна вартiсть
основних засобiв та нематерiальних активiв товариства по експертнiй оцiнцi на
31.12.2014р.становить 6 620,8 тис.грн.Ступiнь зносу 69%.Ступiнь використання 87,1%.Товариство
має на балансi основнi засоби представленi компьютерною технiкою, орг.технiкою,
транспортними засобами тощо.Обтяження на майно не накладалось.
Можливi фактори ризику в дiловий дiяльностi - полiтична та економiчна нестабiльнiсть України.
Змiна законодавства та оподаткування. Iнфляцiйнi процеси.
Факти виплати штрафних санкцiй протягом 2014 року вiдсутнi.
Компанiя забезпечена власним капiталом для поточних потреб i покриття страхових резервiв та
виконує вимоги щодо розмiру капiталу, встановлених законодавством України.
Своєчасно не виконаних на кiнець 2014 року договорiв Компанiє не має.
Стратегiя розвитку Компанiї направлена насамперед на збiльшення кiлькостi клiєнтiв та їх
утримання.
Компанiя здiйснює дослiдження страхового ринку України з метою забезпечення ефективної
роботи.
Компанiя не є стороною у судовому процесi з розгляду господарських та цивiльних справ, позовнi
вимоги за якими становлять суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, згiдно Єдиного
державного реєстру судових рiшень.
Протягом 2014 року було укладено близько 27 187 договорiв iз приватними клiєнтами, та 621
договiр з юридичними особами. За звiтний перiод забезпечено надходження до бюджету Компанiї
у виглядi страхових премiй 24 667,1 тис. грн., в тому числi Дирекцiєю в м. Києвi – 22 460,3 тис.
грн., та 2 206,8тис. грн. у фiлiях компанiї. Сума сплачених страхових вiдшкодувань станом на
31.12.14р. загалом становила 13 173,8 тис.грн., з яких 12 104,9тис.грн. сплачено клiєнтам в м.
Києвi, а у регiональних представництвах СК "КРОНА" – 1 068,9 тис.грн. Вищенаведенi показники
доводять надiйнiсть захисту ризикiв Страхувальникiв в СК "КРОНА". Коефiцiєнт страхових
виплат Компанiї в цiлому значно перевищує середнiй загальноринковий аналогiчний показник
страхового ринку України та вказує на якiсть, надiйнiсть i високий рiвень сервiсу, що є основними
принципами роботи страхової компанiї "КРОНА". Сума страхових резервiв на кiнець 2014 року

становила 7 615,0 тис. грн. Активи компанiї 2013 рiк - 49 278,0 тис. грн., в 2014 роцi -59 755,10
тис.грн.Страховий портфель СК "КРОНА" у вiдсотковому вiдношеннi в 2014 роцi виглядає
наступним чином: 76,8% - добровiльне медичне страхування (ДМС), 12,2 % - КАСКО, 1 % страхування вiдповiдальностi, 2,4% -добровiльне страхування майна, 2,4%- страхуваня медичних
витрат, 4,6% - страхування ядерних устоновок, 0,6% iншi види страхування. Страховi платежi у
2012, 2013,2014 роцi вiдповiдно: 31 561.9 тис.грн.; 30 525,9 тис. грн., 24 667,1 тис. грн. Страховi
виплати у 2012, 2013,2014 роцi вiдповiдно: 15 636,2 тис.грн.;15 021,9 тис.грн.,13 173,8 тис. грн.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

0

0

0

0

0

0

1610

2662

0

0

1610

2662

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

593

344

0

0

593

344

інші

1841

1974

0

0

1841

1974

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

4044

4980

0

0

4044

4980

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Товариство має на балансi власнi споруди та будiвлi в м.Одеса,м.Херсон та м.Iзмаїл на суму 2
662,0 тис.грн.Офiсне примiщення Дирекцiї орендується за адресою мiсцезнаходження
товариства.Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.Загальна вартiсть
основних засобiв товариства по експертнiй оцiнцi на 31.12.2014р.становить 4 980,0
тис.грн.Ступiнь зносу 69%.Ступiнь використання 87,1%.Товариство має на балансi основнi засоби
представленi компьютерною технiкою, орг.технiкою, транспортними засобами тощо.Обтяження на
майно не накладалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

48108

38920

Статутний капітал
(тис. грн.)

33510

33510

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

33510

33510

Опис

ВВизначення вартостi чистих активiв ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" проводиться за
формулою:
Ряд.1095Ф1 + Ряд.1195Ф1 - Ряд.1595Ф1 - Ряд.1695Ф1
Чистi активи 2014 року= 47923+11832-7789-3858=48108 (тис. грн.)
Чистi активи 2013 року=37147+14065-9381-2911= 38920 (тис. грн.),

Розмiр нетто активiв Компанiї розраховується за формулою наступним чином:
Ряд.1300Ф1 - Ряд.1000Ф1 - Ряд.1595Ф1 - Ряд.1695Ф1- Ряд.1700Ф1
Ромiр нетто-активiв (чистих активiв) 2014 року= 59755-1640-7789-3858-0= 46468 (тис. грн.)
Висновок

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй
статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння
вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3:
"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих
активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство
пiдлягає лiквiдацiї".
Заявлений статутний капiтал Пiдприємства складає 33 510 тис. грн. На 31 грудня 2014 року
статутний капiтал Пiдприємства сплачений повнiстю. Його чистi активи, визначенi на таку ж
саме дату перевищують заявлений статутний капiтал, тобто чистi активи знаходяться в межах
дiючого законодавства.Станом на 31.12.2014р. розмiр нетто-активiв (чистих активiв)
перевищує зареєстрований та сплачений статутний фонд Компанiї на 12958 тис. грн. (46468 –
33510).

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

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

Опис:

Непогашених боргiв ПрАТ "СК" КРОНА" у звiтному 2014-му роцi немає.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю „Аудиторська
фiрма “Арка”.

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

31520115
01013, м. Київ, вул. Промислова, 4

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

2698 28.09.2001

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**

н/д н/д н/д н/д

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю „Аудиторська
фiрма “Арка”.
31520115
01013, м. Київ,вул. Промислова, 4
2698 28.09.2001
н/д н/д н/д н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
незалежного аудитора щодо фiнансових звiтiв
Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя „КРОНА”
за 2014 рiк
1. Цей аудиторський висновок адресується:
• Вищому органу управлiння Страхова компанiя "КРОНА" – Загальним зборам акцiонерiв
• Керiвництву Страхова компанiя "КРОНА"
• Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
• Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
2.1. Основнi вiдомостi про страховика.
Повна назва – Приватне акцiонерне товариство „Страхова компанiя „КРОНА”.
Код ЄДРПОУ 30726778.
Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Межигiрська, буд.32А.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи, видане Печерською у м. Києвi районною державною
адмiнiстрацiєю 9 березня 2000 року №1 070 105 0039 036590.
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Ми, незалежнi аудитори ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка", провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариство „Страхова компанiя „КРОНА” (далi - Компанiя), що включає баланс станом на 31
грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк, звiт про власний капiтал за 2014 рiк, звiт про рух
грошових коштiв за 2014 рiк, а також примiток до цих звiтiв, що складаються з короткого огляду основних принципiв
облiкової полiтики, з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю (далi — Фiнансова звiтнiсть).
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк станом на 31 грудня 2014 є рiчною фiнансовою звiтнiстю яка складена за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та мiстить порiвняльну iнформацiю складену за
МСФЗ за 2013 рiк станом на 31 грудня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої
вартостi, крiм тих статей, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть
вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Пiдприємства, яка вимагає вiд керiвництва Пiдприємства
розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також
на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської
перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
Українi в якостi нацiональних.
При складаннi висновку аудитор керувався:
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 700 (переглянутий) «Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi»;
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»;
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора».
Цi стандарти зобов’язують нас планувати та проводити перевiрку з метою отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiсять в собi суттєвих викривлень. В ходi аудиту виконаннi необхiднi, за судженням аудитора,
аудиторськi процедури, якi необхiднi для отримання аудиторських доказiв стосовно показникiв, розкритих у
фiнансових звiтах. До таких процедур, зокрема, входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудиторами розглянутi заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, пройнятiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення
фiнансових звiтiв.
Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано принципи облiкової полiтики компанiї, розглянуто правильнiсть
застосованих управлiнським персоналом компанiї:
- принципiв оцiнки, класифiкацiї та розкриття iнформацiї за видами матерiальних статей та активiв балансу та
правильнiсть вiдображення результатiв проведеної в звiтному перiодi iнвентаризацiї;
- принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацiї за зобов'язаннями та правильнiсть вiдображення результатiв
iнвентаризацiї зобов'язань компанiї за звiтний перiод;
- принципiв визначення та розкриття iнформацiї про власний капiтал, його структуру та призначення;
- концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнансової звiтностi в цiлому, та отримано достатньо доказiв,
якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї щодо окремих фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому.
У вiдповiдностi зi статтею 30 Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та договором на проведення аудиторської
перевiрки керiвництво Пiдприємства несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансовi звiти, а також за достовiрнiсть та
повноту бухгалтерських та iнших документiв, наданих для аудиторської перевiрки. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть
за висловлення думки щодо проаналiзованих бухгалтерських реєстрiв та фiнансових звiтiв на основi перевiреної
iнформацiї.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка
суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових
звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального
представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської
думки.
2.5. Пiдстави для висловлювання умовно-позитивної думки.
На дату складання цього аудиторського висновку аудитор не змiг отримати достатнi та належнi докази про вiдсутнiсть
ознак знецiнення корпоративних прав вартiстю 9 002 тисяч гривень, оскiльки не змiг отримати iнформацiї про вартiсть
чистих активiв об"єкта iнвестування на цю дату.
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу, що на дату складання цього аудиторського висновку аудитор не змiг
отримати iнформацiю про вартiсть котирувань фiнансових iнвестицiй вартiстю 30 431 тисяч гривень на цю дату. Цi
обставини вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд сумнiв, що рiвень котирувань цих
iнвестицiй на дату складання аудиторського висновку зберiгається на тому ж самому рiвнi, що i на дату складання
фiнансової звiтностi.
2.6. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в попереднiх параграфах, фiнансовi звiти подають
справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватне акцiонерне товариство „Страхова
компанiя „КРОНА” станом на 31 грудня 2014р., а також результат дiяльностi та рух грошових коштiв за 2014 рiк,

згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

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

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

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

17

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Жодного комiтету у складi
Наглядової ради станом на
31.12.2014р. не створено.

Інші (запишіть)

н/д

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

Ні

X
X

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

н/д

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): н/д

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

н/д

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

так, введено
посаду ревізора

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

жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

н/д

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
н/д

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)

н/д

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

На вимогу законодавства України
проводилась аудиторська
перевiрка зовнiшнiм
консультантам (аудитором)

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)

У вiдповiдностi до Статут
Товариства - не менше 1 разу на
рiк з метою надання звiту Ревiзора
на рiчних загальних зборах
акцiонерiв Товариства.

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): Не планує.

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Станом на
31.12.2014р. в ПрАТ "СК "КРОНА" кодекс корпоративного управлiння не прийнятий.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Не 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
Iнформацiї не має.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою впровадження дiяльностi ПрАТ «СК «КРОНА» є: • Здiйснення пiдприємницької дiяльностi
Компанiї для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства. • Максимiзацiї добробуту
акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства. • Отримання акцiонерами
дивiдендiв. • Здiйснення фiнансової дiяльностi, в межах, визначених чинним законодавством
України та Статутом Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є страхова дiяльнiсть,
пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, у тому числi у

виглядi надання послуг для iнших страховикiв, надання послуг, якщо це безпосередньо пов’язано
iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних
господарських потреб.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Статутний капiтал Товариства подiлено на 295 110 (двiстi дев’яносто п’ять тисяч сто десять)
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 113,55 грн. (сто тринадцять гривень 55 коп.) кожна.
Акцiя Товариства є iменним цiнним папером, який посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо
Товариства, включаючи право на: отримання частини прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв;
право на отримання частини майна Товариства або вартостi частини майна у разi лiквiдацiї
Товариства; право на управлiння Товариством; право на отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства, а також iншi права, передбаченi чинним законодавством України.
Акцiонерами ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» , що мають iстотну участь у капiталi
Товариства є наступнi юридичнi особи: • Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iмпульс-Т»,
код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15, володiє 120 439 акцiй (шт.) номiнальною
вартiстю 13 675 848,45 грн., що становить 40,8116 % статутного капiталу Товариства. • Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Селектив», код ЄДРПОУ 34294305, м. Київ, пров. Електрикiв,15,
володiє 54 682 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю 6 209 141,10, що становить 18,5294 % статутного
капiталу Товариства. • Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Летон», код ЄДРПОУ
34429936, м. Київ, вул. Оранжерейна,3, володiє 55 645 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю 6 318
489,75грн., що становить 18,8556 % статутного капiталу Товариства. • ПАТ «Київенерго», код
ЄДРПОУ 00131305, м. Київ, площа Iвана Франка,5, володiє 35 235 акцiй (штук) номiнальною
вартiстю 4 000 934,25 грн., що становить 11,9396 % статутного капiталу Товариства. За завiтний
рiк склад власникiв iстотної участi не змiнювався. Склад власникiв iстотної участi вимогам
чинного законодавства задовольняє.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил,
що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг
вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходи впливу, протягом 2014 року органами державної влади до ПрАТ «Страхова компанiя
«КРОНА», в тому числi до членiв її Наглядової ради та Виконавчого органу Компанiї не
застосовано.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, зменшення вразливостi до них, впроваджена «Стратегiя
управлiння ризиками ПрАТ «СК «КРОНА», що розроблена у вiдповiдностi iз вимогами
законодавства України, зокрема, Законом України про страхування (в редакцiї вiд 11.08.2013) та
Розпорядженням №295 вiд 04.02.2014р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг «Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування
системи управлiння ризиками у страховика». Ця стратегiя визначає порядок створення i
застосування системи управлiння ризиками ПрАТ «СК «КРОНА», що включає систему заходiв по
обмеженню або мiнiмiзацiї рiзних видiв ризикiв в системi економiчних вiдносин, порядок

проведення стрес-тестування. Метою управлiння ризиками Компанiї є максимiзацiя позитивного
ефекту реалiзацiї ризикiв (додатковий прибуток, дохiд i т.д.) та мiнiмiзацiя негативного впливу
його реалiзацiї (збитки, втрати, i т.д.).
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Внутрiшнiй аудит слiд розглядати як невiд'ємну частину загальної системи управлiння, тож
вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 05.06.2014 № 1772 «Про затвердження
Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах» в СК «КРОНА» у
2014 роцi впроваджено систему внутрiшнього аудиту. Внутрiшнiй аудит, як система контролю за
дiяльнiстю Компанiї має на метi оцiнку та вдосконалення системи внутрiшнього контролю
Компанiї. Внутрiшнiй аудитор приймає участь в удосконаленнi систем управлiння ризиками,
внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення: - ефективностi
процесу управлiння ризиками; - надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього
контролю; - ефективного корпоративного управлiння; - повноти та достовiрностi фiнансової i
управлiнської iнформацiї; - дотримання Компанiєю вимог законодавства України.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом 2014 року вiдчуження активiв ПрАТ «СК «КРОНА» не вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв для купiвлi-продажу протягом 2014 року не проводилась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2014 року ПрАТ «СК «КРОНА» будь-якi операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в
межах однiєї промислово-фiнансової групи, не проводила.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi рекомендованi
Аудиторською палатою України в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Аудиторський висновок
складено згiдно з вимогами Методичних рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за
наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика,
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд
12.10.2006р. № 6313, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг №700(переглянутий), 705, 706, якi вимагають вiд аудиторiв
дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арка". 01013, Україна, Київська
обл., Голосiївський р-н, м.Київ, Промислова, 4. Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид
дiяльностi 2698. Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ - Аудиторська
палата України Дата видачi лiцензiї або iншого документа 28.09.2001р. Мiжмiський код та
телефон +380445072554. Факс +380445072554. Вид дiяльностi - Аудитор, який здiйснює перевiрку
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 13 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги ПрАТ «СК «КРОНА» - 12 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги ПрАТ «СК «КРОНА» аудиторською фiрмою «Арка» не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкти iнтересiв не виникали.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв протягом останнiх 7-ти рокiв не проводилася.
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.
Фактiв подання недостовiрної звiтностi Товариства, пiдтвердженої аудиторським висновком
немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Органiзацiйна структура Товариства включає в себе юридичний вiддiл та вiддiл врегулювання
збиткiв, якi забезпечують належне функцiонування механiзму розгляду скарг клiєнтiв Товариства
та вжиття вiдповiдних заходiв з їх задоволення.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Уповноваженою особою для розгляду скарг є Голова Правлiння прАТ "СК "КРОНА" -Добренкова
Юлiя Володимирiвна
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 ПрАТ «СК «КРОНА» розглянула 12 скарг стосовно надання фiнансових
послуг. На всi скарги наданi вичерпнi вiдповiдi. Не розглянутих скарг стосовно надання
фiнансових послуг не має на кiнець звiтного перiоду немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Наявна кiлькiсть позовiв у судi змiнювалась протягом поточного року, на кiнець звiтного перiоду
налiчує 15. Результати їх розгляду мiстяться у реєстрi судових рiшень України.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "КРОНА"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

30726778

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

233

65.12

45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
м. Київ , вул. Межигiрська 32-А,
Подiльський р-н,04071

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

1235

1640

1240

первісна вартість

1001

1235

1640

1240

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2954

3825

3560

первісна вартість

1011

2954

3825

3560

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

1090

1155

926

первісна вартість

1016

0

0

926

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

16153

інші фінансові інвестиції

1035

31456

40934

2912

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

159

148

171

Відстрочені податкові активи

1045

253

221

317

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

2100

Усього за розділом I

1095

37147

47923

27379

Запаси

1100

175

3

157

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

4877

4656

9314

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

32

30

104

з бюджетом

1135

1

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

98

27

84

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

177

130

327

Поточні фінансові інвестиції

1160

1248

1382

955

Гроші та їх еквіваленти

1165

7321

5285

9913

Готівка

1166

26

24

11

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

136

319

1384

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

14065

11832

22238

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

51212

59755

49617

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

33510

33510

33510

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1868

1884

1658

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3542

10007

1977

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

( 1924 )

Інші резерви

1435

0

2707

0

Усього за розділом I

1495

38920

48108

35221

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

175

174

68

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

9206

7615

12308

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

1531

0

0

0

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

1532

0

258

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

7357

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

9381

7789

12376

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

29

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5

9

76

за розрахунками з бюджетом

1620

382

158

417

за у тому числі з податку на прибуток

1621

365

147

0

за розрахунками зі страхування

1625

41

27

30

за розрахунками з оплати праці

1630

90

67

68

за одержаними авансами

1635

52

0

307

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

158

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2341

3439

1093

Усього за розділом IІІ

1695

2911

3858

2020

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

51212

59755

49617

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ.

Керівник

Добренкова Ю. В

Головний бухгалтер

Петренко Н. М

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "КРОНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30726778

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

30788

Чисті зароблені страхові премії

2010

24879

0

Премії підписані, валова сума

2011

24667

0

Премії, передані у перестрахування

2012

-1035

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

1064

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

183

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 13174 )

( 15003 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

11705

15785

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1170

6140

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 5536 )

( 9328 )

Витрати на збут

2150

( 5471 )

( 8400 )

Інші операційні витрати

2180

( 7029 )

( 4582 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 5161 )

( 385 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1031

1310

Інші доходи

2240

27681

718

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 16066 )

( 115 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

7485

1528

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1004

-1203

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

6481

325

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

6481

325

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

740

626

Витрати на оплату праці

2505

2026

3277

Відрахування на соціальні заходи

2510

723

1218

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

14547

17189

Разом

2550

18036

22310

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ.

Керівник

Добренкова Ю.В.

Головний бухгалтер

Петренко Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "КРОНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30726778

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

23913

31983

Повернення податків і зборів

3005

32

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

2409

253

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 11101 )

( 13039 )

Праці

3105

( 1713 )

( 2719 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 819 )

( 1336 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1424 )

( 1679 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 1110 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 969 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 10825 )

( 14740 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-497

-1277

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

861

1260

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 2400 )

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1539

1260

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2036

-17

Залишок коштів на початок року

3405

7321

7338

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

5285

7321

Примітки

Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ.

Керівник

Добренкова Ю. В

Головний бухгалтер

Петренко Н. М

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "КРОНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

30726778

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ.

Керівник

Добренкова Ю.В.

Головний бухгалтер

Петренко Н.М.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30726778

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

33510

0

0

1868

3542

0

0

38920

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

33510

0

0

1868

3542

0

0

38920

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

2707

0

6481

0

0

9188

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

16

-16

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

2707

16

6465

0

0

9188

Залишок на
кінець року

4300

33510

0

2707

1884

10007

0

0

48108

Примітки

Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ.

Керівник

Добренкова Ю. В

Головний бухгалтер

Петренко Н. М

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням вимог:
- Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженим розпорядженням Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 03.02.2004р. № 39, зареєстрованим в Мiнiстерствi
юстицiї України вiд 23.04.2004р. № 517/9116 та Закону України "Про страхування";
- Правил формування облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими,
нiж страхування життя, затверджених розпоряжденням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд 17.12.2004р. № 3104 зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України вiд
10.01.2005р. № 19/10299.
Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» складенi станом на 31
грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився на вказану дату. Одиниця вимiру - тис. грн.
1. Загальнi положення.
Основна дiяльнiсть.
ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» (далi – Компанiя) зареєстрована в Українi i є резидентом
України. Компанiя заснована вiдповiдно до законодавства України у формi Приватного
акцiонерного товариства, у якому вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю належних їм
акцiй.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРОНА» є повним правонаступником
закритого акцiонерного товариства закритого типу «Страхова компанiя «Київ-енерго-полiс», яке
було засновано 09 березня 2000р. У травнi 2006 року було зроблено ребрендiнг i СК «Київ-енергополiс» було перейменовано в СК «КРОНА». Акцiонерами Компанiї є юридичнi особи,
зареєстрованi на територiї України. Компанiя має 8 фiлiй у великих мiстах України.
ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є унiверсальною ризиковою страховою компанiєю, яка має
право проведення страхової i перестрахової дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
Послуги Компанiї по страхуванню включають майнове страхування автотранспортних засобiв
(КАСКО), страхування майна, страхування фiнансових ризикiв, страхування вiд нещасних
випадкiв i добровiльне медичне страхування, страхування медичних витрат, страхування
наземного транспорту, страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за
ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, авiацiйне страхування
цивiльної авiацiї та iншi. Компанiя не має лiцензiї на страхування життя.
ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України на здiйснення 22 видiв страхової дiяльностi, у тому числi 9 видiв
обов'язкового страхування i 13 добровiльного.
ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є членом Ядерного страхового пулу України з 2005 року та є
одним з його засновникiв. Приймає ризики вiд нерезидентiв свiтової пулiнгової системи ядерного
страхування вiдповiдно до квот, якi затвердженi в Ядерному страховому пулi України.
ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є членом асоцiацiї Аеропортiв України.
Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигiрська, 32-А.
Економiчне середовище, у якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого,
нацiональна валюта, яка не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження й
контроль до iноземної валюти, вiдносно високу iнфляцiю й високi процентнi ставки банкiв до
запозичень.
Стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд полiтики i дiй українського уряду,
спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.
Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для
розвинених країн.

Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного росту у
свiтовiй економiцi. Свiтова глобальна фiнансова криза також вплинула на економiку України.
Фiнансова ситуацiя у фiнансовому й корпоративному секторах України значно погiршилась iз
середини 2008 року. В 2010-2014 роках в українськiй економiцi спостерiгалося помiрне
вiдновлення економiчного росту. Це вiдновлення супроводжувалося поступовим зниженням
ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi стосовно основних
iноземних валют.
Податкове, валютне й митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення й часто
змiнюється.
2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. Податковий кодекс
набув чинностi 1 сiчня 2011 року, а роздiл, що стосується податку на прибуток пiдприємств, набув
чинностi з 1 квiтня 2011 року. Одним з основних змiн, передбачених Податковим кодексом, є
iстотне зниження ставки оподаткування: 23% на перiод з 1 квiтня 2011 року по 31 грудня 2011
року, 21% на 2012 рiк, 19% на 2013 рiк i 18%, починаючи з 2014 року. Крiм того, Податковий
кодекс запровадив новi правила податкової амортизацiї для основних засобiв i нематерiальних
активiв i новi пiдходи до визначення курсових рiзниць, якi тепер стали ближче до правил
фiнансового облiку. Для цiлей оподаткування прибутку вiд страхової дiяльностi передбачена
дiюча ставка 3%.
Керiвництво Компанiї не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий
сектор та iншi галузi економiки, а також на те, як цi тенденцiї можуть вплинути на майбутнiй
фiнансовий стан Компанiї. Але керiвництво Компанiї впевнене, що воно приймає всi необхiднi
заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi й розвитку Компанiї.
2. Принципи складання фiнансової звiтностi.
2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
При складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Компанiя
використовувала чиннi МСФЗ та МСБО, якi оприлюдненi та розмiщенi на офiцiйному сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України на дату складання звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть ґрунтується на наступних принципах:
а) Принцип вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, згiдно
з вимогами українського законодавства компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi,
затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73.
б) Принцип нарахування
Результати операцiй i iншi подiї признаються тодi, коли вони вiдбуваються (а не тодi, коли
отримуються або виплачуються грошовi кошти або їх еквiваленти). Вони вiдображуються в
облiкових регiстрах i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, до яких вони належать.
в) Принцип безперервностi
Фiнансова звiтнiсть зазвичай складається виходячи з припущення про те, що пiдприємство
здiйснює дiяльнiсть безперервно i продовжуватиме її в досяжному майбутньому. Якщо
пiдприємство не має намiру або не може продовжувати дiяльнiсть як цiлiсний комплекс, то
iнформацiя про це має бути розкрита в описi принципiв бухгалтерського облiку, якi
використовуються.
г) Принцип iсторичної вартостi
Активи i зобов'язання оцiнювалися на основi принципу первiсної (iсторичною) вартостi за
виключенням:
вартостi основних засобiв, якi на дату переходу на МСФЗ були визначенi за їх справедливою
вартiстю, яка була використана в подальшому як доцiльна собiвартiсть на цю дату;
окремих фiнансових iнструментах, якi оцiнювалися вiдповiдно до вимог МСБУ 39 "Фiнансових
iнструментiв: визнання i оцiнка".
2.2. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi.
Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, яка будучи нацiональною валютою
України, щонайкраще вiдображає економiчну суть бiльшостi операцiй, що проводяться

Компанiєю, i пов'язаних з ними обставин, впливають на її дiяльнiсть.
Українська гривня є також валютою представлення даних в справжнiй фiнансовiй звiтностi.
Всi данi фiнансової звiтностi закругленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.
2.3. Змiна в методах облiку та оцiнки
Для забезпечення спiвставностi фiнансової звiтностi за послiдовнi перiоди пiдприємство
застосовує до методiв облiку та оцiнки принцип одноманiтностi.
2.4. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi трапились у промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової звiтностi,
можуть потребувати коригувань активiв та зобов’язань. Розрiзняються подiї пiсля дати балансу,
якi надають додатковi докази умов, якi iснували на дату балансу (коригуючi подiї пiсля дати
балансу), i подiї, якi свiдчать про умови, якi виникають пiсля дати балансу (некоригуючi подiї
пiсля дати балансу). Коригуючi подiї викликають необхiднiсть вiдповiдного коригування сум у
фiнансовiй звiтностi. На вiдмiну вiд цього, коригувати суми внаслiдок некоригуючих подiй
неможна. Однак, якщо такi коригування є значними, вони повиннi бути вказанi та роз’ясненi в
примiтках.
2.5. Облiк iнфляцiї.
Починаючи з 1 сiчня 2001 року Україна бiльше не вважається країною з гiперiнфляцiйною
економiкою, i з метою вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБУ
29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», фiнансова звiтнiсть була виражена в одиницi
вимiру, яка дiяла на дату балансу.
2.6. Ключовi бухгалтерськi оцiнки i думки при використаннi принципiв облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФО вимагає вiд керiвництва формування певних
думок, оцiнок i допущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а також
суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi вiдображують в звiтностi. Оцiнки i пов'язанi з
ними допущення, грунтуються на iсторичному досвiдi i iнших чинниках, якi вважаються
обгрунтованими в даних обставинах, результати яких формують основу для думок вiдносно
балансової вартостi активiв i зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел.
Не зважаючи на те, що цi оцiнки грунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi
результати, зрештою, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Допущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi
оцiнки були переглянутi, i у всiх подальших перiодах, задiяних вказаними змiнами.
Зокрема, iнформацiя про iстотнi сфери невизначеностi оцiнок i ключовi думки при використаннi
облiкової полiтики представляється далi:
Знецiнення цiнних паперiв
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, якi придбанi для продажу, є цiною, по якiй була б проведена
операцiя з цим iнструментом на дату балансу на найбiльш вигiдному активному ринку, на який
Компанiя має безпосереднiй доступ. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових активiв
керiвництво використовує цiну пропозицiї вiдповiдно до котирувань на активному ринку цiнних
паперiв. Якщо в майбутньому, котирування цих цiнних паперiв виявиться нижчим, нiж вибрано
керiвництвом, то Компанiя зазнає збиткiв.
Знецiнення торгiвельної i iншої дебiторської заборгованостi
Управлiнський персонал оцiнює збитки вiд знецiнення шляхом оцiнки можливостi погашення
дебiторської заборгованостi на основi аналiзу окремих дебiторiв. Факти, якi беруться до уваги в
ходi оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв враховують аналiз дебiторської заборгованостi
по термiнах виникнення, а також фiнансовий стан i iсторiю погашення заборгованостi
конкретними дебiторами. Якщо фактичне погашення заборгованостi виявиться менше, нiж за
оцiнкою управлiнського персоналу, Компанiя вимушена буде вiдображувати в своєму облiку
додатковi витрати у зв’язку iз знецiненням заборгованостi.
Оцiнка об'єктiв основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю
Управлiнський персонал використовував у своєму балансi за МСФЗ на початок перiоду
справедливу вартiсть об'єктiв основних засобiв як доцiльну собiвартiсть таких об'єктiв.
Справедлива вартiсть була проведена незалежними оцiнювачами. У подальшому Компанiя буде

враховувати, що доцiльна собiвартiсть об'єктiв основних засобiв є замiнником собiвартiстю або
амортизованою собiвартiстю об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду.
2.7. Допущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде
функцiонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв та
виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Основнi принципи фiнансової звiтностi описанi далi, застосовувалися послiдовно до першого
звiтного перiоду i порiвняльної iнформацiї за попереднiй перiод, представленi в справжнiй
фiнансової звiтностi.
2.8. Конвертирування iноземних валют.
Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у вiдповiднi функцiональнi валюти компанiй, по
валютних курсах, що дiяли на дати здiйснення операцiй. Грошовi активи та зобов'язання, вираженi
в iноземнiй валютi за станом на звiтну дату, переводяться у функцiональну валюту за валютним
курсом, що дiяв на звiтну дату.
Курсовi рiзницi, якi виникають при конвертацiї, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Результати, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за курсами обмiну на дату здiйснення
операцiї.
2.9. Вiдображення фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються на балансi Компанiї, представленi
грошовими коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською заборгованiстю,
фiнансовими вкладеннями та iншими зобов'язаннями.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються, як зобов'язання або капiтал, вiдповiдно за контрактними
зобов'язаннями. Дивiденди, прибуток i збитки, якi вiдносяться до фiнансових iнструментiв,
класифiкованих, як актив або зобов'язання, вiдображаються у звiтностi, як доходи або витрати.
Компанiя спочатку визнає позики i дебiторську заборгованiсть i депозити на дату їх видачу /
виникнення.
Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в категорiю
iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi
прибутку або збитку за перiод) здiйснюється на дату укладення угоди. У результатi якої Компанiя
стає стороною за договором, який являє собою фiнансовий iнструмент.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли вона втрачає, передбаченi
договором права на потоки грошовий коштiв за цим фiнансовим активом, або коли вона передає
свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за цим фiнансовим
активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iнший сторонi передаються практично всi ризики i
вигоди, пов'язанi з правом власностi на цей фiнансовий актив. Будь-яка участь у переданих
фiнансових активах, сформований Компанiєю або збережене за нею, визнається в якостi окремого
активу або зобов'язання
Визнання та оцiнка
В результатi застосування Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка» Компанiя класифiкує цiннi папери за такими категорiями:
a) Iнвестицiї в цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
b) Цiннi папери з фiксованими термiнами погашення за умови, що керiвництво має намiр i
можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються, як утримуванi до
погашення;
c) Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть бути
реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки вiдсотка, валютного курсу або
цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в наявностi для продажу;.
d) Позики i дебiторська заборгованiсть.
Iнвестицiї в цiннi папери, що класифiкованi як в наявностi для продажу, щодо яких iснує активний
ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, враховуються за ринковою
вартiстю. Коливання такої ринкової вартостi вiдображенi через змiни в капiталi. Якщо цiннi
папери реалiзованi, накопичений результат, визнаний у капiталi, вiдноситься на рахунок прибутку
i збиткiв.

Цiннi папери в наявностi для продажу, вартiсть яких неможливо визначити достовiрно,
облiковуються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на активному
ринку. Iншi методи обґрунтованого визначення їх справедливої вартостi є неможливими в
результатi вiдсутностi iнформацiї про ринковi котируваннях подiбних компанiй i вiдсутностi всiх
необхiдних даних для проведення аналiзу дисконтованих грошових потокiв. Також, в даний
момент, неможливо оцiнити вартiснi межi, за якими, швидше за все, знаходиться справедлива
вартiсть акцiй. На такi акцiї вiдбувається знецiнення i вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати.
2.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, грошовi
кошти в касi та короткостроковi банкiвськi депозити.
2.11. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за вирахуванням
резерву по сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю був
проведений аналiз заборгованостi за термiнами її виникнення i нарахований резерв сумнiвних
боргiв. У зв'язку з вiдсутнiстю надiйної iнформацiї про фiнансовий стан боржникiв i
неврегульованостi правових механiзмiв повернення заборгованостi, оцiнка можливих збиткiв
може вiдрiзнятися вiд реальних розмiрiв надалi.
Iнша дебiторська заборгованiсть.
До складу iншої дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть, яка не пов'язана зi
страховою дiяльнiстю, розрахунки з бюджетом за податками i т.п.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли:
• закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв за фiнансовим активом;
або
• вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям припинення
визнання.
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i
тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорi зобов'язання виконано,
анульовано або строк його дiї закiнчився.
2.12. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Згiдно Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 28 "Облiк iнвестицiй в асоцiйованi
компанiї», на момент придбання Компанiя визнає iнвестицiї за собiвартiстю. На звiтну дату
балансова вартiсть iнвестицiї коригується на визнану частку iнвестора в прибутку та збитки
об'єкта iнвестицiй. Отриманi вiд об'єкта iнвестицiй дивiденди зменшують балансову вартiсть
iнвестицiй. При необхiдностi Компанiя коригує балансову вартiсть iнвестицiй для вiдображення
змiн частки участi iнвестора в об'єктi iнвестицiй, що виникають в результатi змiн у власному
капiталi об'єкта iнвестицiй, якi не були включенi до звiту про фiнансовi результати.
2.13. Запаси.
Запаси вiдображаються в облiку за собiвартiстю. За матерiалами ведеться облiк по партiях. На
видатки запаси вiдносяться за методом ФIФО.
2.14. Умовнi активи i зобов'язання.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi але iнформацiя про них надається у
примiтках, за винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять економiчнi
вигоди, є незначними.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
2.15. Оренда.
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi
операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання
конкретного активу або активiв, чи переходить право користування активом у результатi даної
угоди.
Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням

орендованим активом, капiталiзується при первiсному визнаннi за найменшою з двох величин:
справедливої вартiстю орендованого активу та теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв. Оренднi платежi розподiляються на фiнансовi платежi та зменшення орендного
зобов'язання таким чином, щоб вiдсоткова ставка була постiйною по вiдношенню до суми
зобов'язання. Процентнi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Капiталiзованi
орендованi активи амортизуються протягом найменшого з перiодiв: перiоду оренди та термiну
очiкуваного корисного використання, якщо немає достатньої впевненостi щодо їх переходу у
власнiсть Компанiї в кiнцi строку оренди. Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати
у звiтi про фiнансовi результати на пiдставi лiнiйного методу протягом перiоду оренди Компанiя
як орендодавець.
Оренда, за умовами якої орендодавець зберiгає за собою основнi ризики i вигоди, пов'язанi з
використанням даного активу, класифiкується як операцiйна. Початковi прямi витрати, понесенi
при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого
активу i визнаються протягом термiну оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Потенцiйнi оренднi
платежi визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були отриманi.
2.16. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
Основнi засоби облiковуються за фактичною вартiстю придбання та в подальшому
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю, яка визначається на основi
оцiнки, здiйснюваної професiйним оцiнювачем.
Строк корисного використання основних засобiв за групами:
строки корисного використання
Автомобiлi 5 рокiв
Офiсне обладнання та меблi 3 роки
Будiвлi 50 рокiв
2.17. Нематерiальнi активи.
Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються за фактичними витратами за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення та в подальшому вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за справедливою
вартiстю, яка визначається на основi оцiнки, здiйснюваної професiйним оцiнювачем.
Витрати на придбання лiцензiй на спецiальне програмне забезпечення i його впровадження
капiталiзуються у вартостi вiдповiдного нематерiального активу. Витрати, безпосередньо пов'язанi
з випуском iдентифiкованого унiкального програмного забезпечення, контрольованого
Компанiєю, капiталiзуються i створений нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку,
якщо iснує висока ймовiрнiсть отримання вiд нього економiчних вигод, що перевищують витрати
на його розробку, протягом бiльш нiж одного року, i якщо витрати на його розробку пiддаються
достовiрнiй оцiнцi. Створений Компанiєю нематерiальний актив визнається тiльки в тому випадку,
якщо Компанiя має технiчнi можливостi, ресурси i намiр завершити його розробку i
використовувати кiнцевий продукт. Прямi витрати включають витрати на оплату працi
розробникiв програмного забезпечення i вiдповiдну частку накладних витрат. Витрати, пов'язанi з
дослiдницькою дiяльнiстю, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.
Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного забезпечення,
визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони виникли.
Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальними активами, капiталiзуються тiльки в тому випадку,
якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до яких вони
належать.
Нематерiальнi активи Компанiї представленi програмним забезпеченням, правами користування.
Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за справедливою вартiстю.
Строк корисного використання нематерiальних активiв за групами:
строк корисного використаня
Безстроковi лiцензiї здiйснення дiяльностi зi страхування 20 рокiв
Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи 3-5 рокiв
2.18. Знецiнення активiв.

Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, який не вiднесений до категорiї фiнансових
iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якого вiдображаються у складi
прибутку або збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi об'єктивних свiдчень його
можливого знецiнення.
Фiнансовий актив є знецiненими, якщо iснує об'єктивнi свiдчення того, що пiсля первiсного
визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток, i що це подiя зробило негативний вплив
на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, величину яких можна
надiйно розрахувати.
Згiдно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», вартiсть активу повинна
розраховуватися, як вища з двох нижче визначених величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або
прибутковiсть використання активу. Чиста вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд
продажу активу непов'язаним сторонам, яка здiйснюється за нормальних обставин за
вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використання активу - це справжня вартiсть
очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї
цього активу i вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя
повинна застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, i
представляти якiсну оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних умов, якi
мали мiсце протягом залишкового термiну корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi
потоки необхiдно дисконтувати за ставкою, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
2.19. Визнання доходiв.
Доходи вiдображаються у вiдповiдностi з принципом нарахувань на дату надання вiдповiдної
послуги.
Компанiя отримує доходи вiд продажу страхових полiсiв зi страхування, крiм страхування життя.
Страховi полiси набирають чинностi в момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлено. Дохiд
визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю вiд проведення
операцiй страхування i перестрахування.
Страховi премiї, за вирахуванням частки перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом
перiоду дiї страхового полiса.
2.20. Iншi доходи.
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, вiд
розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв, дивiденди з
фiнансових вкладень i прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за
вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Дивiденди i розподiл прибутку враховуються, як дохiд, по мiрi їх надходження.
2.21. Визнання витрат.
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi
витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх
економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть
бути достовiрно оцiнити.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж
понесеними витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигод очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з
доходом може бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi
результати визнаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi
майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають
вiдповiдати вимогам визнання в якостi активу в балансi.
2.22. Опис страхових продуктiв.

Дiяльнiсть Компанiї представлена наступними основними видами страхових продуктiв.
2.22.1. Страхування майна.
Майнове страхування автотранспортних засобiв (КАСКО).
Договiр страхування КАСКО передбачає захист майнових iнтересiв застрахованих осiб з метою
вiдшкодування будь-якого можливого збитку або збитку, заподiяного застрахованому
автотранспортному засобу внаслiдок дорожньо-транспортного випадку, крадiжки, злочинного
ушкодження, стихiйного лиха або пожежi. Компанiя надає послуги майнового страхування
автотранспортних засобiв фiзичних i юридичних осiб. Як правило, договори страхування
укладаються строком на один рiк. Перестрахування значних ризикiв здiйснюється на пiдставi
договорiв iз третiми особами.
Страхування нерухомого й iншого майна.
Стандартний набiр ризикiв, що покриваються страхуванням нерухомого майна, - це
загальноприйнятi основнi ризики: ушкодження майна пожежею, блискавкою, вибухом i засобом
авiацiйної технiки. Поряд зi страховим захистом майнових ризикiв промисловим пiдприємствам
пропонується страхування перерви в їхнiй виробничiй дiяльностi внаслiдок позаштатних ситуацiй.
За умовами таких договорiв у виробничiй дiяльностi винний бути викликаний ушкодженням або
загибеллю майна. Для рухомого майна ризики, що покриваються, передбачають вiдшкодування
матерiальних збиткiв, пов'язаних з ушкодженням або знищенням вiдповiдних технiчних
пристосувань внаслiдок впливу електричного струму, помилок в експлуатацiї або обслуговуваннi,
механiчного впливу стороннiх предметiв, падiння з висоти, ушкодження рiдиною й т.д. Як
правило, договори страхування укладаються строком на один рiк. Перестрахування значних
ризикiв здiйснюється на пiдставi договорiв iз третiми особами.
2.22.2. Страхування вiд нещасних випадкiв, медичне страхування й страхування здоров'я на
випадок хвороби.
Страхування вiд нещасних випадкiв.
Договори iндивiдуального страхування передбачають страховий захист клiєнтiв Компанiї вiд
ризику смертi, iнвалiдностi й травматичних тiлесних ушкоджень у результатi нещасних випадкiв.
Як правило, термiн дiї цих страхових полiсiв становить вiд 2 мiсяцiв до двох рокiв.
Медичне страхування й страхування здоров'я на випадок хвороби.
Договори медичного страхування передбачають страховий захист клiєнтiв Компанiї - фiзичних
осiб або персоналу клiєнтiв Компанiї - юридичних осiб у випадках гострого або хронiчного
захворювання або розладiв здоров'я в результатi нещасного випадку шляхом органiзацiї надання й
оплати медичних послуг з лiкування, а також медичних профiлактичних процедур, зроблених
медичними установами, якi уклали договори з Компанiєю. Як правило, термiн дiї цих страхових
полiсiв становить один рiк.
Усi страховi полiси, що вiдносяться до страхування вiд нещасних випадкiв i страхуванню здоров'я
на випадок хвороби, гарантують виплату вiдшкодувань незалежно вiд того, чи є застрахована
особа власником подiбних полiсiв iнших страхових компанiй.
2.23. Страховi виплати.
Компанiя вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є
укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, визначеним договором
страхування в якостi страхуються, а також наявностi документiв, що пiдтверджують факт настання
страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi його настання, проведеного
внутрiшнього службового розслiдування.
2.24. Регреси.
Компанiя здiйснює виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в межах
страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена договором
страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в ДТП i виплати страхового
вiдшкодування потерпiлiй сторонi, вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, страхова компанiя
має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони у розмiрi виплаченого страхового
вiдшкодування. Компанiя оцiнює ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної сторони i з
урахуванням цього вiдображає суми регресiв у складi сум, якi зменшують суму страхових виплат у
цiй фiнансовiй звiтностi.

2.25. Резерви незароблених премiй (РНП).
Резерви незароблених премiй на кiнець року були розрахованi за методом:
- 1/365 для всiх видiв страхування;
Величина резервiв незароблених премiй вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу
Компанiї, як зобов'язання.
Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй у звiтному перiодi вiдповiдно
зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.
2.26. Резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй.
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй це сукупнiсть розрахованих за видами
страхування резервiв:
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових збиткiв;
• Резерв збиткiв, що виникли, але незаявленi.
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення
майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування
(перестрахування).
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй, створюються в тих валютах, в яких Компанiя несе
вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями, i облiковуються окремо по кожнiй валютi.
Вимоги до перестраховикiв згiдно з договорами перестрахування при настаннi страхових випадкiв
у звiтному перiодi формують права вимоги до перестрахувальникiв i враховуються, як частина
перестраховикiв у резервах, iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до
перестраховикiв у звiтному перiодi вiдображаються, як доходи або витрати вiд страхової
дiяльностi.
2.26.1. Резерви заявлених, але неврегульованих страхових збиткiв.
Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових збиткiв, Компанiя здiйснює за
наявностi вiдомих вимог страхувальникiв (перестрахувальникiв) на звiтну дату, що
пiдтверджується вiдповiдними заявами.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових збиткiв на звiтну дату є сумою
зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування за вiдомими вимогами з
страхувальникiв, щодо яких не прийнято рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi
страхових сум.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових збиткiв вiдображається в балансi
Компанiї, як зобов'язання.
2.26.2. Резерв збиткiв, що виникли, але незаявленi.
Формування резервiв збиткiв, що виникли, але незаявленi Компанiя здiйснює шляхом
резервування частини страхових премiй за страховими випадками, якi сталися в поточному i
попереднiх звiтних перiодах, про настання яких страховику не було заявлено у встановленому
порядку.
Формування резерву здiйснюється для видiв страхування, щодо яких є достатня iсторiя розвитку
страхових збиткiв (данi про розвиток збиткiв за перiод не менше 12 кварталiв), з використанням
методу Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). Щодо iнших видiв страхування
використовується метод фiксованого вiдсотка.
Величина резервiв збиткiв, що виникли, але незаявленi, вiдображається в балансi Компанiї, як
зобов'язання.
2.27. Перестрахування.
У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв. Такi угоди
про перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву
здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв,
та надають додаткову можливiсть для ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють
перестрахування, за виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i витрати по коригуванню збиткiв, i
переданi незаробленi страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за
договорами перестрахування, формують права вимоги до перестрахувальникiв i враховуються, як

суми часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
Суми часток перестраховикiв у страхових резервах iнших, нiж резерви незароблених премiй, на
звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були переданi
перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються страховi
резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй.
Контракти з перестрахування оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик
визначений як розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна
можливiсть iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю
перестраховику.
2.28. Активи в наявнiсть для продажу.
Сума очiкуваного вiдшкодування активiв в наявностi для продажу є їх справедлива вартiсть.
2.29. Оподаткування.
Поточнi витрати на сплату податку на страхову дiяльнiсть Компанiї розрахованi згiдно з
українським податковим законодавством, де базою є валова сума страхових премiй за
вирахуванням сум, переданих на перестрахування, отриманих (нарахованих) Компанiєю протягом
звiтного перiоду за договорами страхування i перестрахування.
Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми
вiдкладених податкiв, що виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв та зобов'язань та їх вартiстю, яка облiковується для цiлей оподаткування. Такi
коригування призводять до вiдбиття вiдкладених податкових активiв або вiдстрочених податкових
зобов'язань.
Для визначення витрат з податку на страхову дiяльнiсть, а також з податку на прибуток вiд iншої
дiяльностi застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу. Сума
активiв та зобов'язань по вiдкладеному оподаткуванню розраховується на основi очiкуваної ставки
податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути
вiдшкодована або реалiзована.
Вiдкладенi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть того, що
майбутньої суми оподатковуваного прибутку буде достатньо для реалiзацiї вiдкладених
податкових активiв. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює
невизнанi вiдстроченi податковi активи. Компанiя визнає ранiше не визнаний вiдстрочений
податковий актив тiльки в частинi, щодо якої iснує ймовiрнiсть його реалiзацiї при отриманнi
майбутнього прибутку, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Компанiя зменшує балансову
вартiсть вiдстроченого податкового активу у випадку, коли зникає ймовiрнiсть повної або
часткової реалiзацiї такого активу у майбутньому прибутку.
Вiдкладенi податки розраховуються за ставками, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в
перiод погашення заборгованостi або реалiзацiї активу. Вiдкладенi податки вiдображаються у звiтi
про фiнансовi результати, за винятком випадкiв, коли вони пов'язанi зi статтями, якi безпосередньо
вiдносяться на власний капiтал, i в цьому випадку вiдкладенi податки вiдображаються у складi
капiталi.
2.30. Статутний капiтал.
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
випуском нових акцiй, вiдображаються як зменшення власних коштiв акцiонерiв за вирахуванням
всiх застосовних податкiв на прибуток.
3.Новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до дiючих стандартiв та iнтерпретацiй, вперше
застосованi Компанiєю, та такi, що випущенi, але ще не набули чинностi
3.1. Новi та переглянутi стандарти та роз'яснення, що набули чинностi з 1 сiчня 2014 року:
- «Iнвестицiйнi органiзацiї» - поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»,
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах» та МСФЗ (IAS) 27
«Окрема фiнансова звiтнiсть»;
- «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» - поправки до МСФЗ (IAS) 32
«Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»;
- «Розкриття iнформацiї про суми очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв» - поправки
до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв»;

- «Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування» - поправки до МСФЗ (IAS)
39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»;
- МСФЗ (IFRS ) 8 «Сегментна звiтнiсть»;
- Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язковi платежi»; - «Удосконалення МСФЗ, Перiод 20102012 рр.»;
Поправки до МСФЗ (IFRS) 13 - «Короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованiсть";
- «Удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр.»; - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 - «Значення
фрази« набрали чинностi МСФЗ »».
«Iнвестицiйнi органiзацiї» (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27)
Данi поправки обов’язково застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються з/пiсля 01
сiчня 2014 року та передбачають виняток щодо вимоги про консолiдацiю для органiзацiй, що
задовольняють визначенню iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована
фiнансова звiтнiсть. Згiдно винятку стосовно консолiдацiї iнвестицiйнi органiзацiї повиннi
враховувати свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
«Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» Поправки до МСФЗ (IAS) 32
Данi поправки застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються з та пiсля 01 сiчня
2014 року та роз'яснюють значення фрази «зараз є забезпечене юридичним захистом право
здiйснити залiк визнаних сум» i критерiї взаємозалiку для застосовуваних розрахунковими
палатами механiзмiв неодночасно розрахункiв i застосовуються ретроспективно. Цi змiни мають
роз’яснювальний характер i не змiнюють сталу облiкову модель, а також не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки угоди про взаємозалiк у Компанiї вiдсутнi.
«Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування» Поправки до МСФЗ (IAS) 39
Данi поправки введенi в дiю з початку 2014 року та передбачають звiльнення вiд припинення
облiку хеджування за умови, що новацiя похiдного iнструмента, позначеного як iнструмент
хеджування, задовольняє певним критерiям i повиннi застосовуватися ретроспективно. Данi
поправки не зробили впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не володiє
жодним похiдним iнструментом протягом звiтного або попереднього перiодiв.
МСФЗ (IFRS ) 8 «Сегментна звiтнiсть»
Суть змiн полягає у тому, що пiд час складання звiтностi потрiбно розкривати iнформацiю про
судження, використанi керiвництвом при застосуваннi критерiїв групування операцiйних
сегментiв.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язковi платежi»
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовуються для складання рiчних звiтiв, що починаються
з/пiсля 01 сiчня 2014 року та уточнюють, що органiзацiя визнає зобов'язання зi сплати
обов'язкового платежу в момент здiйснення дiяльностi, внаслiдок якої згiдно з законодавством
виникає обов'язок по сплатi. Роз'яснення також уточнює, що якщо обов'язок по сплатi
обов'язкового платежу виникає внаслiдок досягнення деякого мiнiмального граничного значення,
вiдповiдне зобов'язання до досягнення такого мiнiмального граничного значення не визнається.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовується ретроспективно. Ця iнтерпретацiя стосується
виключно тих платежiв, якi мають адмiнiстративний характер. Дане роз'яснення не вплинуло на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв»
Коригування, введенi в дiю з початку 2014 року, i стосуються тих компанiй, якi пiд час розрахунку
знецiнення активiв як вартiсть вiдшкодування визначили справедливу вартiсть, зменшену на суму
витрат на вибуття. Компанiя не визнавала знецiнення активiв у зв’язку з вiдсутнiстю вiдповiдних
ознак.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010 - 2012 рр.»
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ у перiод з 2010 по 2012 роки Рада з МСФЗ випустила сiм
поправок до шести стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої
вартостi». Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2014р., i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що безвiдсоткова
короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованостi можуть оцiнюватись за сумами до
оплати або отримання, якщо ефект дисконтування є несуттєвим.

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011 - 2013рр.»
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ у перiод з 2011 по 2013 роки Рада з МСФЗ випустила
чотири поправки до чотирьох стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 набирає
чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року, i роз'яснює в
текстi Основи для висновкiв, що органiзацiя має право застосовувати або дiючий стандарт, або
новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але допускає дострокове застосування, за умови
послiдовного застосування такого стандарту в перiодах, представлених у першiй фiнансової
звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 не вплинула на фiнансову звiтнiсть
Компанiї, оскiльки Компанiя вже готує свою фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
3.2. Новi стандарти та iнтерпретацiї, випущенi, але не набрали чинностi
Рада з МСФЗ випустила новий промiжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки
тарифного регулювання». Стандарт набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року, дозволено дострокове
застосування. Цiлями розробки стандарту стало полегшення переходу на МСФЗ пiдприємств, що
ведуть свою дiяльнiсть в умовах тарифного регулювання. Новий стандарт дозволив таким
компанiям не змiнювати облiкову полiтику в частинi облiку вiдкладених тарифних коригувань i
використовувати такий облiк у вiдповiдностi з нацiональними П(С)БО при пiдготовцi звiтностi за
МСФЗ. Цей стандарт не впливає на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя вже готує
свою фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
У травнi 2014 Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з
клiєнтами». МСФЗ (IFRS) 15 є єдиним керiвництвом з облiку виручки, а також мiстить всi вимоги
до розкриття вiдповiдної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Новий стандарт замiнює стандарти МС
БО (IAS) 18 «Дохiд», МСБО (IAS) 11 «Контракти на будiвництво» та ряд iнтерпретацiй положень
МСФЗ щодо виручки. МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня
2017 i пiзнiше; дострокове застосування стандарту дозволено. На цей час Компанiя аналiзує вплив
змiн, внесених до стандарту, на її фiнансову звiтнiсть.
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»,
пiд назвою «Облiк придбання часток у спiльних операцiях». Данi поправки мiстять роз'яснення з
облiку iнвестицiй в спiльнi операцiї, що представляють собою окремий бiзнес, i вимагають вiд
покупця такої частки застосування принципiв облiку об'єднання бiзнесу, закладених в МСФЗ
(IFRS) 3. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються
1 сiчня 2016 року i пiзнiше; дострокове застосування поправок дозволено. На дату складання цiєї
фiнансової звiтностi Компанiя не здiйснює спiльної дiяльностi.
У травнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i
МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», пiд назвою «Роз'яснення з допустимим методам
нарахування амортизацiї». Данi поправки роз'яснюють, що методи амортизацiї, якi базуються на
виручцi, не можуть розглядатися як такi, що вiдображають споживання майбутнiх економiчних
вигод. Поправки до МСБО (IAS) 16 i МСБО (IAS) 38 набувають чинностi для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2016 i пiзнiше; дострокове застосування поправок дозволено. Керiвництво
Компанiї очiкує, що зазначенi поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть.
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну версiю стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi
iнструменти». Остаточна версiя стандарту МСФЗ (IFRS) 9 замiнює стандарт МСБО (IAS) 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», а також всi попереднi версiї стандарту МСФЗ (IFRS)
9. МСФЗ (IFRS) 9 зводить воєдино новi вимоги до класифiкацiї, оцiнки та знецiнення фiнансових
iнструментiв, а також до облiку хеджування. Вiдносно знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 замiнює модель
понесеного збитку, що застосовувалася в МСБО (IAS) 39, на модель очiкуваного кредитного
збитку, покликану забезпечити своєчаснiсть i повноту визнання збиткiв за фiнансовими активами.
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше;
дострокове застосування стандарту дозволено. На цей час Компанiя аналiзує вплив змiн, внесених
до стандарту, на її фiнансову звiтнiсть.
Продовження тексту приміток

3. Основнi засоби.
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено наступним
чином:
Група необоротних активiв Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн. Надiйшло у 2014 роцi,
тис. грн. Вибуло у 2014 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2014 роцi (+/-), тис.
грн. Справедлива вартiсть на 31.12.2014р., тис. грн.
Будiвлi, споруди 1 610 - - +1 052 2 662
Транспортнi засоби 593 - - -249 344
Обладнання 530 - - -401 129
Оргтехнiка, меблi 221 - - +469 690
Разом: 2 954 - - 871 3 825
Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено наступним
чином:
Група необоротних активiв Справедлива вартiсть на 31.12.2012р., тис. грн. Надiйшло у 2013 роцi,
тис. грн. Вибуло у 2013 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2013 роцi (+/-), тис.
грн. Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн.
Будiвлi, споруди 1 980 - - -370 1 610
Транспортнi засоби 690 - (61) -36 593
Обладнання 509 - (20) +41 530
Оргтехнiка, меблi 185 19 (8) +25 221
Разом: 3 364 19 (89) -340 2 954
4. Нематерiальнi активи.
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено
наступним чином:
Група нематерiальних активiв Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн. Надiйшло у 2014
роцi, тис. грн. Вибуло у 2014 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2014 роцi (+/-),
тис. грн. Справедлива вартiсть на 31.12.2014р., тис. грн.
Iншi нематерiальнi активи 1 235 - - +405 1 640
Разом: 1 235 - - +405 1 640
Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено
наступним чином:
Група нематерiальних активiв Справедлива вартiсть на 31.12.2012р., тис. грн. Надiйшло у 2013
роцi, тис. грн. Вибуло у 2013 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2013 роцi (+/-),
тис. грн. Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн.
Iншi нематерiальнi активи 1 231 - - +4 1 235
Разом: 1 231 - - +4 1 235
5. Iнвестицiї в наявностi для продажу.
Компанiя оцiнює вартiсть iнвестицiй, наявних для продажу за справедливою вартiстю. У 2014 роцi
справедлива вартiсть iнвестицiй була переглянула на пiдставi оцiнки бiржових котирувань.
Рух iнвестицiй за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, представлено наступним чином:
Група iнвестицiй Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн. Надiйшло у 2014 роцi, тис. грн.
Вибуло у 2014 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2014 роцi (+/-), тис. грн.
Справедлива вартiсть на 31.12.2014р., тис. грн.
Акцiї 30 426 12 922 - -12 917 30 431
Копропоративнi права - 9 002 - - 9 002
ОВГЗ 1 030 6 801 (6 330) - 1 501
Разом: 31 456 28 725 (6 330) -12 917 40 934
Рух iнвестицiй за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, представлено наступним чином:
Група iнвестицiй Справедлива вартiсть на 31.12.2012р., тис. грн. Надiйшло у 2013 роцi, тис. грн.
Вибуло у 2013 роцi, тис. грн. Результат змiн справедливої вартостi у 2013 роцi (+/-), тис. грн.
Справедлива вартiсть на 31.12.2013р., тис. грн.

Акцiї 30 002 - - +424 30 426
ОВГЗ - 5 030 (4 000) - 1 030
Разом: 30 002 5 030 (4 000) +424 31 456
6. Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
представлена наступним чином:
2014 2013
тис. грн.
Позика, надана кредитнiй спiлцi 148 159
Разом: 148 159
7. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентiв:
2014 рiк 2013 рiк
тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 253 286
на кiнець звiтного року 221 253
Включено до Звiту про фiнансовi результати, у тому числi: 1004 1203
поточний податок на прибуток 972 1170
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 32 33
8. Поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Грошовi кошти Фонду захисту потерпiлих (ФЗП) МТСБУ вiдносяться до категорiї фiнансових
активiв для подальшого перепродажу i визнаються як поточнi фiнансовi iнвестицiї.
Грошовi кошти якi тимчасово розмiщенi на депозитних рахуках АСК Iнго Україна (Повiреного
Компанiї по платежам вiд Ядерного страхового пулу) вiдносяться до категорiї фiнансових активiв
для подальшого вiдшкодування збиткiв по ядерним ризикам i визнаються як поточнi фiнансовi
iнвестицiї.
На кiнець звiтного перiоду здiйснюється оцiнка залишкiв грошей ФЗП МТСБУ за справедливою
вартiстю на пiдставi довiдки МТСБУ з розмiщення коштiв ФЗП на звiтну дату.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
2014 2013
тис. грн.
ФЗП МТСБУ 1 149 1 143
АСК Iнго Україна 233 105
Разом: 1 382 1 248
9. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена
наступним чином:
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування.
2014 2013
тис. грн.
Розрахунки зi страхувальниками 9 151 10 776
Резерв сумнiвних боргiв за договорами страхування (4 495) (5 899)
Разом: 4 656 4 877
Iнша дебiторська заборгованiсть.
2014 2013
тис. грн.
Депозит в банку з тимчасовою адмiнiстрацiєю 2 502 Заборгованiсть за наданою позикою - 1 940

Iнша дебiторська заборгованiсть 2 524 618
Резерв сумнiвних боргiв (4 896) (2 381)
Разом: 130 177
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти на депозитному рахунку Компанiї в сумi 2 502 тис.
грн. обмеженi у використаннi у зв’язку з тим, що банкiвська установа, в якiй розмiщенi кошти не
здiйснює операцiйного обслуговування щодо видаткових платежiв. За таких пiдстав
управлiнський персонал визнав на 31 грудня 2014 року знецiнення цих депозитних коштiв у
повному обсязi.
Грошовi кошти, якi облiковуються на рахунку в ТОВ «Укрпромбанк» у сумi 343 тис. грн., у
зв’язку з лiквiдацiєю банку є такими, що обмеженi у використаннi, для цiлей цiєї фiнансової
звiтностi класифiкованi як iнша дебiторська заборгованiсть. За таких пiдстав управлiнський
персонал визнав на 31 грудня 2014 року знецiнення цих грошових коштiв у повному обсязi.
10. Грошовi кошти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
2014 2013
тис. грн.
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 680 130
Поточнi рахунки в iноземнiй валютi - Депозити 4 605 7 191
Разом: 5 285 7 321
У 2014 роцi процентнi ставки по депозитах становили в дiапазонi вiд 18% до 22%, залежно вiд
термiну та суми розмiщення.
Депозити розмiщенi в українськiй гривнi, з термiном погашення вiд 1 до 12 мiсяцiв вiд дати
звiтностi.
Станом на 31 грудня 2014 року кошти Компанiї були розмiщенi на депозитних рахунках шести
українських банкiв.
11. Статутний капiтал.
Станом на 31 грудня 2014 року оголошений i випущений статутний капiтал Компанiї складався з
простих акцiй в кiлькостi 295 110 штук, кожна номiнальною вартiстю 113,55 грн.
12. Резервний капiтал.
Резервний (страховий) фонд Компанiї становить не менше, нiж 25% його акцiонерного капiталу.
Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менше 5% суми
прибутку Компанiї. Кошти резервного (страхового) фонду за рiшенням загальних зборiв
Акцiонерiв i в порядку, визначеному Спостережною Радою, можуть використовуватися на
покриття збиткiв вiд дiяльностi Компанiї, виплату дивiдендiв та на iншi цiлi, що не суперечать
українському законодавству.
Згiдно з українським законодавством, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi законом
доходи у видi дивiдендiв або переносити їх до резерву, як це визначено в статутi Компанiї.
Подальше використання коштiв, перенесених у резерв, може бути юридично обмежене; кошти,
перенесенi в резерв, як правило, повиннi використовуватися на цiлi, визначенi в момент передачi.
Крiм того, тiльки поточнi прибутки, зазначенi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ, можуть
спрямовуватися на дивiденди.
Резервний капiтал на 31 грудня та його рух за перiод, що закiнчився на вказану дату,
представлений наступним:
2014 Змiни протягом року (+/-) 2013
тис. грн.
Резервний капiтал 1 884 16 1 868
Довгостроковi забезпечення на виплату вiдпусток.
2014 Змiни протягом року (+/-) 2013
тис. грн.
Резерв на виплату вiдпусток 174 -1 175

13. Страховi резерви.
Страховi резерви на 31 грудня та їх рух за перiод, що закiнчився на вказану дату, представленi
наступним:
Резерв незароблених премiй (РНП).
2014 Змiни протягом
року (+/-) 2013
тис. грн.
Резерв незароблених премiй 7 357 (1 064) 8 421
Частка перестраховикiв у РНП (319) (183) (136)
Разом: 7 038 (1 247) 8 285
Резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй.
2014 Змiни протягом
року (+/-) 2013
тис. грн.
Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв 181 (289) 470
Резерв збиткiв, що виникли, але незаявленi 77 (238) 315
Iншi резерви (катастрофи, збитковiсть) 2 707 2 707 Разом: 2 965 2 180 785
14. Кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представленi
наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть по операцiям iз страхування.
2014 2013
тис. грн.
Розрахунки з перестраховиками по перестрахувальним премiй i страхових виплатах - 52
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 158 Разом: 158 52
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом
2014 2013
тис. грн.
Податок на доходи фiзичних осiб 11 17
Податок на прибуток 147 365
Разом: 158 382
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам зi страхування
2014 2013
тис. грн.
Єдиний соцiальний внесок 27 41
Разом: 27 41
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з оплати працi
2014 2013
тис. грн.
Заборгованiсть по виплатам на користь працiвникiв 67 90
Разом: 67 90
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
2014 2013
тис. грн.
Заборгованiсть по страховим випадкам 158 Разом: 158 Iншi поточнi зобов'язання.
2014 2013
тис. грн.

За виконання функцiй Наглядової ради 281 Придбання корпоративних прав 935 Поворотна фiнансова допомога - 800
Заборгованiсть за придбанi ОВГЗ 1 503 1 030
Iншi зобов'язання 720 511
Разом: 3 439 2 341
15. Валова сума отриманих страхових премiй.
Валова сума отриманих страхових премiй протягом 2014 року представлена наступним чином:
за видами страхування 2014 2013
тис. грн.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 18 946 17 937
Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 3 006 4 796
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв автотранспортних засобiв - 3 688
Страхування вiд нещасних випадкiв 53 546
Добровiльне страхування медичних витрат 588 1 137
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 7 165
Страхування майна 594 868
Страхування вантажiв i багажу (вантажобагажу) 21 51
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 259 377
Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 24 57
Страхування фiнансових ризикiв 11 6
Страхування працiвникiв пожежної охорони i членiв ДПД 30 91
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв - 38
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду 22 51
Страхування добровiльної цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 14 106
Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю небезпечеих
вiдходiв 3 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, якi мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю 3 10
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути завдана внаслiдок ядерного iнциденту. 1 086 795
Разом: 24 667 30 719
16. Премiї, сплаченi перестраховикам.
Частка страхових платежiв, що здiйснена на користь перестраховикiв, представлена наступним
чином:
за видами страхування 2014 2013
тис. грн.
Нещасний випадок 4 1
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ - 9
Страхування майна 33 135
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки 746 430
Страхування вантажiв 1 15
Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 251 184
Разом: 1 035 774
17. Страховi виплати та страховi вiдшкодування.
Валова сума витрат за страховими вiдшкодуваннями з урахуванням вiдшкодувань перестраховикiв
та сум коштiв, отриманих за регресах протягом 2014 року представлена наступним чином:
за видами страхування 2014 2013
тис. грн.
Страхування майна - (42)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв автотранспортних засобiв (1 588) (1 491)
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (9 953) (12 026)

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного (1 559) (1 377)
Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi - (6)
Добровiльне страхування медичних витрат (16) (46)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки (58) (15)
Разом: (13 174) (15 003)
18. Адмiнiстративнi витрати.
До складу адмiнiстративних витрат протягом 2014 року вiднесено:
2014 2013
тис. грн.
Оплата працi та нарахування податкiв та обов'язкових платежiв (2 766) (4 495)
Iнформацiйнi послуги (480) (744)
Професiйнi послуги (45) (69)
Оренда (384) (119)
Комунальнi послуги (72) (31)
Витратнi матерiали (95) (326)
Утримання автотранспорту (77) (461)
Витрати на вiдрядження (11) (174)
Витрати на зв'язок (85) (208)
Послуги банкiв i витрати на пошту (47) (68)
Членськi внески (26) (175)
Превентивнi заходи (802) (1 721)
Iншi витрати (646) (737)
Разом: (5 536) (9 328)
19. Витрати на збут.
Витрати на збут послуг протягом 2014 року включали:
2014 2013
тис. грн.
Комiсiйна винагорода агенту (3 096) (6 257)
Витрати на рекламу (2 375) (2 143)
Разом: (5 471) (8 400)
20. Iншi операцiйнi доходи i iншi операцiйнi витрати.
Iншi операцiйнi доходи i витрати протягом 2014 року включали:
2014 2013
тис. грн.
Доходи, з них:
Доходи вiд продажу валюти та активiв Компанiї 1 170 Доходи вiд вивiльнення (зменшення) резерву збиткiв - 6 140
Разом: 1 170 6 140
Витрати, з них:
Нарахованi штрафи, пенi, неустойки, держмито
(23)
(34)
Знецiнення активiв (переоцiнка основних засобiв) (175) (410)
Вiдрахування в МТСБУ (114) (286)
Вiдновлення резерву катастроф (2 707) (2 606)
Створення резерву сумнiвних боргiв (2 960) (1 246)
Собiвартiсть реалiзованих активiв (266) Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти (784) Разом: (7 029) (4 582)
21. Фiнансовi доходи.
Фiнансовi доходи протягом 2014 року включали:
2014 2013
тис. грн.

Вiдсотки отриманi 861 1 260
Вiдсотки нарахованi 170 50
Разом: 1 031 1 310
22. Iншi доходи та витрати.
Iншi доходи та витрати протягом 2014 року включали:
2014 2013
тис. грн.
Доходи, з них:
Дооцiнка акцiй 21 909 424
Отриманi регреси 187 253
Курсовi рiзницi 21 41
Переоцiнка активiв компанiї 1 740 Дохiд вiд змiни (зменшення) резерву збиткiв 3 283 Iншi доходи 541 Разом: 27 681 718
Витрати, з них:
Непокритий збиток фiлiалiв якi лiквiдовано/лiквiдуються (1 702) Iншi витрати звичайної дiяльностi - (115)
Змiна резерву незароблених премiй (1 064) Iншi витрати компанiї (383) Знецiнення акцiй (12 917) Разом: (16 066) (115)
23. Загальнi економiчнi умови в яких працює Компанiя.
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки
включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює
дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i обмеження щодо
здiйснення валютних операцiй, а також низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу.
Уряд вжив ряд заходiв, спрямованих на вирiшення даних питань, однак до теперiшнього часу
реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до непередбачених
змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї.
Продовження тексту приміток
Податкова система.
В даний час в Українi дiє Податковий кодекс України, однак iснують рiзнi точки зору щодо
тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює
приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi
податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою
системою. Говорячи про податкову систему України слiд зазначити те що вона далека вiд
досконалостi. Багато аспектiв стосовно сплати податкiв в Українi а також оптимiзацiї
оподаткування настiльки суперечливi, що навiть практики з багаторiчним досвiдом роботи та
консультанти, найчастiше виявляються в глухому кутi, без численних звернень в офiцiйнi органи i
детального студiювання законодавчої бази.
Протягом звiтного перiоду Компанiя прийняла рiшення щодо реорганiзацiї деяких фiлiалiв, з
метою консолiдацiї витрат та одержання прибутку. Станом на 31 грудня 2014 року вже
лiквiдовано та виключено з Державного реєстру: Вiнницький, Кiровоградський та Херсонський
фiлiали, а Львiвський, Запорiзький та Сiмферопольський - знаходяться у стадiї припинення з
подальшою лiквiдацiєю та виключенням з Державного реєстру.
Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань з податкiв i вiдображає
їх у своїй звiтностi за методом нарахувань.
Юридичнi зобов'язання.
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами та претензiями.

Керiвництво Компанiї вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язанням, якi можуть
бути наслiдком позовiв та претензiй, у разi виникнення, не матиме iстотного впливу на фiнансовий
стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Оцiнка ризикiв.
Дiяльнiсть Компанiї схильна до рiзних фiнансових ризикiв: кредитного ризику, ризику лiквiдностi
i ринкового ризику (ризик змiни справедливої вартостi або ставки вiдсотка грошових потокiв, а
також валютний ризик). Подiбно до всiх iнших галузях бiзнесу,
Компанiя схильна до ризикiв, що виникають в результатi використання фiнансових iнструментiв.
Дане примiтка описує цiлi, полiтики та шляхи управлiння зазначеними ризиками, i навiть методи
їх визначення. Подальша кiлькiсна iнформацiя, пов'язана з даними ризиками, представлена в цiй
фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду не спостерiгалося iстотних змiн у схильностi Компанiї ризикам,
пов'язаним з фiнансовими iнструментами, її цiлi, полiтиках i шляхах управлiння даними ризиками
або методах їх визначення в порiвняннi з попереднiми перiодами, якщо в данiй Примiтцi не
вказано iнше.
Основнi фiнансовi iнструменти.
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї, що призводять до ризику фiнансових iнструментiв,
наступнi:
- Торгова дебiторська заборгованiсть
- Iнвестицiї в цiннi папери в Українi
- Грошовi кошти та дорогоцiннi метали у банках
- Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованостi
Основнi цiлi, полiтики та шляхи.
Загальна програма Компанiї з управлiння ризиками визнає непередбачуванiсть фiнансових ризикiв
i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу зазначених ризикiв на фiнансове
становище Компанiї. Глава Правлiння Компанiї визначає i оцiнює фiнансовi ризики в тiснiй
спiвпрацi з пiдроздiлами Компанiї.
Збори акцiонерiв несе вiдповiдальнiсть за визначення цiлей i полiтик Компанiї щодо управлiння
ризиками, залишаючи за собою остаточну вiдповiдальнiсть за них. Правлiння розподiляє обов'язки
за розробку та операцiйнi процеси, що забезпечують ефективне застосування даних цiлей i полiтик
до фiнансової дiяльностi Компанiї. Збори акцiонерiв отримує щомiсячнi повiдомлення вiд Голови
Правлiння компанiї, за допомогою яких воно вивчає ефективнiсть здiйснюваних процесiв i
вiдповiднiсть встановлюваних цiлей i полiтик. Метою дiяльностi Зборiв акцiонерiв є створення
полiтик, спрямованих на зниження ризикiв наскiльки це є можливим так, щоб
конкурентоспроможнiсть i гнучкiсть Компанiї не були схильнi надмiрного негативному впливу
зазначених ризикiв.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi виникає у зв'язку з управлiнням Компанiєю своїм оборотним капiталом, а також
основними сумами погашення за борговими iнструментами Компанiя. Ризик полягає в тому, що
Компанiя буде стикатися з труднощами в процесi виконання своїх зобов'язань у мiру настання
строку їх оплати. Це може зробити негативний вплив на безперервнiсть дiяльностi Компанiї та
результати її дiяльностi. Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої
кiлькостi грошових коштiв.
Полiтика Компанiї спрямована на забезпечення постiйної наявностi достатньої кiлькостi грошових
коштiв з метою виконання своїх зобов'язань у мiру настання строку їх оплати. Для цiєї мети
Компанiя виробляє розмiщення наявних коштiв технiчних резервiв на банкiвських депозитах,
цiнних паперах українських емiтентiв, правах вимог до перестрахувальникiв.
У разi недостатнiх залишкiв грошових коштiв на поточних рахунках у результатi iстотних
страхових виплат, Компанiя може вдатися до перекладу частини коштiв, розмiщених на
депозитних рахунках, на поточнi рахунки i направити на фiнансування поточних потреб Компанiї.
Компанiя для фiнансування поточної дiяльностi не вдається до таких фiнансових iнструментiв як
кредити i овердрафти.
Страховий ризик.

Вiдповiдно до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеного майбутнього подiї,
позначеного договором страхування який може призвести до виплати Страховиком
вiдшкодування власниковi страхового полiсу (договору страхування), якщо домовлений
невизначене майбутнє подiя (страхова подiя) справляє негативний вплив на власника страхового
полiсу (договору страхування). З метою мiнiмiзацiю страхового ризику Компанiя виробляє оцiнку
значущостi ризику страхування за кожним договором страхування при його отриманнi вiд
Страхувальника з використанням розроблених правил андеррайтингу для кожного виду
страхування. Компанiєю оцiнюється страхова iсторiя кожного об'єкта страхування, а також
страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманнi в залежностi вiд виду страхування
та чинної полiтики Компанiї щодо диверсифiкацiї ризикiв страхового портфеля. У разi
перевищення страхової суми з окремого предмету договору страхування 10% вiд суми статутного
капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, Компанiя передає ризики в сумi
перевищення зазначеного розмiру у перестрахування.
На 31 грудня 2014 року Компанiя не має iстотних страхових претензiй, що виникли у минулих
звiтних перiодах, за якими зберiгається невизначенiсть щодо суми i термiнiв вiдшкодування.
Договори страхування Компанiї не мiстять вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв.
24. Операцiї з пов'язаними сторонами.
Компанiя розглядає операцiї з пов'язаними сторонами, що включають операцiї з засновниками
Компанiї i основним управлiнським персоналом.
Винагорода управлiнському персоналу.
Винагорода управлiнському персоналу включає заробiтну плату, премiї нарахованi дивiденди та
кредити.
2014 2013
тис. грн.
Заробiтна плата з нарахуваннями, в т.ч. премiї 507 253
Всього: 507 253
Компанiя не здiйснювала операцiї з iншими пов'язаними сторонами в ходi економiчної дiяльностi
за 2014 рiк.
Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена правлiнням Компанiї та затверджена до випуску 27 лютого
2014 року.
Вiд iменi правлiння Компанiї:
Голова правлiння Добренкова Ю.В.
Головний бухгалтер Петренко Н.М.
Продовження тексту приміток

