
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. 

Директор    Буренок Юрiй Володимирович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
25.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31598066

1.4. Місцезнаходження емітента

Чернігівська , Новозаводський, 14017, Чернiгiв, Проспект Перемоги, б.39

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0462) 603672 (0462) 677990

1.6. Електронна поштова адреса емітента

psk_re@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. "Вiдомостi НКЦПФР" 83(1587)  30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://psk.athost.info в мережі Інтернет 26.04.2013

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

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

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

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління X
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15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

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

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії)

27. Аудиторський висновок X

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

X

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

30. Примітки

Посадовi  особи  акцiями  емiтента  не  володiють.  Викуп  власних  акцiй  не 
проводився. Товариство не входить до жодних об'єднань. Рейтингова оцiнка не 
визначалась.  Облiгацiї  та  iншi  цiннi  папери,  що  пiдлягають  реєстрацiї, 
товариством не випускались. Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не 
здiйснювався. Протягом року сертифiкати товариством акцiй не замовлялися та 
не видавалися. Протягом року сертифiкати ФОН товариством не випускались.
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3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

"ПОЛIСЬКА СК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

14017

3.1.5. Область, район

Чернігівська , Новозаводський

3.1.6. Населений пункт

Чернiгiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Проспект Перемоги, б.39

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО №582847

3.2.2. Дата державної реєстрації

16.08.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

22000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

22000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"

3.3.2. МФО банку

353100

3.3.3. Поточний рахунок

26500405915

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті

Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
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3.3.5. МФО банку

353100

3.3.6. Поточний рахунок

26500405915.84

3.4. Основні види діяльності

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 Перестрахування

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

Вид діяльності
Номер 
ліцензії 

(дозволу)

Дата 
видачі

Державний 
орган, що 

видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ
Серiя АВ 
№ 546377

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Страхування фiнансових ризикiв
Серiя АВ 
№ 546378

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

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

Серiя АВ 
№ 546379

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Серiя АВ 
№ 546376

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Серiя АВ 
№ 546380

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Страхування вiд нещасних випадкiв
Серiя АВ 
№ 546381

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi

Серiя АВ 
№ 546382

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

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

Серiя АВ 
№ 546383

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова
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Опис Лiцензiя безстрокова

 

Обов'язкове 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)

Серiя АВ 
№ 546384

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

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

Серiя АВ 
№ 546385

04.06.2010
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування

Серiя АВ 
№ 594252

24.01.2012
Держфiнпослуг 

України
безстрокова

Опис Лiцензiя безстрокова

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буренок Юрiй Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2000

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Закрите акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя", заступник директора

6.1.8. Опис

Повноваження  директора  визначенi  у  статутi  товариства  та  контрактi,  який  укладений  iз  ним 
Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту.  Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Красюк Ганна Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка, 1983

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер акцiонерного товариства "Українська пожежна страхова компанiя"

6.1.8. Опис

Повноваження  посадової  особи  визначенi  у  посадовiй  iнструкцiї  товариства.  Заробiтна  плата 
сплачується  вiдповiдно  до  штатного  розкладу.  Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi 
злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн щодо посадової особи 
протягом року не вiдбувалося.

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

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiлецький Володимир Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

вища, Вiйськово-полiтична орденiв Ленiна та Жовтневої революцiї червонопрапорна академiя iм. 
В.I.Ленiна, 1985

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Полiкомбанк, начальник бюро безпеки

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначенi у Статутi емiтента та положеннi про 
Наглядову раду. Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради провадиться на безоплатнiй основi. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду начальника бюро 
безпеки Полiкомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн щодо посадової 
особи протягом року не вiдбувалося.

* 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. 
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бельков Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1989

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiанiт", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi у Статутi  емiтента та положеннi про 
Наглядову раду.  Виконання обов'язкiв  члена Наглядової  ради провадиться  на безоплатнiй  основi. 
Непогашеної  судимостi  за корисливi  та посадовi злочини не має.  Обiймає посаду директора ТОВ 
"Фiанiт".  Особа  не  надала  згоди  на  розкриття  паспортних  даних.  Змiн  щодо  посадової  особи 
протягом року не вiдбувалося.

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

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Потапенко Сергiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища, Тамбовське вище вiйськове авiацiйне iнженерне ордену Ленiна червонопрапорне училища iм. 
Ф.Е.Дзержинського, 1988

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "ОП "Бастiон"

6.1.8. Опис
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Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi у Статутi емiтента та положеннi про 
Наглядову раду. Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради провадиться на безоплатнiй основi. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду директора ТОВ "ОП 
"Бастiон". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiн щодо посадової особи 
протягом року не вiдбувалося.

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

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вернигор Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д\в д\в д\в

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища, Нiкопольський економiчний унiверситет, 2006

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiанiт", бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi у Статутi емiтента. Виконання обов'язкiв Ревiзора 
провадиться на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обiймає посаду бухгалтера ТОВ "Фiанiт". Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв вiд 28.03.2012. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата 
внесення до 

реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор
Буренок Юрiй 

Володимирович
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Головний 
бухгалтер

Красюк Ганна 
Iванiвна

д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Голова 
Наглядової 

ради

Стрiлецький 
Володимир 

Олександрович
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Потапенко Сергiй 
Олександрович

д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради

Бельков Сергiй 
Олександрович

д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Ревiзор
Вернигор Наталiя 

Iванiвна
д/в д/в д/в 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата 

внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"Фiанiт"

30647782
14017 Україна Чернігівська 

Новозаводський Чернiгiв 
вул.Щорса, 53

19.09.2002 89010 80.9182 89010 0 0 0

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи*

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

Дата 
внесення до 

реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані на 
пред'явника

Усього 89010 80.9182 89010 0 0 0

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

** Не обов'язково для заповнення. 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

28.03.2012

Кворум 
зборів**

100

Опис

Пропозицiї  до  перелiку  питань  порядку  денного  рiчних  загальних  зборiв  акцiонерiв  подав  Голова 
Наглядової  ради  Стрiлецький  В.О.,  затвердженi  Наглядовою  радою  10.02.2012.  Порядок 
денний:1.Прийняття  рiшення  з  питань  порядку  проведення  загальних  зборiв  акцiонерiв.  Обрання 
лiчильної  комiсiї,  обрання  головуючого  та  секретаря  загальних  зборiв.  Затвердження  регламенту 
загальних зборiв.  2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту директора Товариства  за 
пiдсумками дiяльностi  у 2011 роцi.  Визначення основних напрямiв дiяльностi  Товариства на 2012 рiк. 
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв ревiзора. Затвердження балансу i звiту про 
фiнансовi  результати  Товариства  за  2011  рiк.  4.Прийняття  рiшення  за  наслiдками  розгляду  звiту 
Наглядової  ради  Товариства.  5.Розподiл  прибутку  i  збиткiв  Товариства  за  результатами  дiяльностi 
Товариства  у  2011  роцi.  6.Прийняття  рiшення  про  вчинення  Товариством  значних  правочинiв  та  їх 
попереднє схвалення.  7.Внесення змiн до Статуту  Товариства.  8.Затвердження Положень про Загальнi 
збори акцiонерiв та про Наглядову раду.  9.Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора, 
обрання  ревiзора,  затвердження  умов  договору,  що  укладатиметься  з  ним.  Обрання  особи,  яка 
уповноважується  на  пiдписання  договору  з  ревiзором.  10.  Затвердження  Кодексу  корпоративного 
управлiння  Товариства.  Ухвалили:  1.Обрати  для  проведення  загальних  зборiв  акцiонерiв  Товариства 
лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Сорока Володимир Миколайович – голова лiчильної комiсiї, Красюк 
Ганна Iванiвна – член лiчильної комiсiї, Малюк Оксана Миколаївна – член лiчильної комiсiї. 1.Головує на 
рiчних  загальних  зборах  акцiонерiв  голова  Наглядової  ради  Товариства  Стрiлецький  Володимир 
Олександрович. 2. Обрати Глека Вадима Петровича секретарем зборiв. 3. Затвердити регламент роботи 
зборiв: надати для доповiдi з питань порядку денного – 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до 
доповiдача)  –  5  хвилин на одну особу.  2.Затвердити рiчний звiт  директора Товариства  за пiдсумками 
дiяльностi Товариства в 2011 роцi i основнi напрями дiяльностi на 2012 рiк. 3.1. Затвердити звiт ревiзора 
про  перевiрку  результатiв  фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства  в  2011  роцi.  2.  Затвердити 
висновки ревiзора щодо балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк. 3. Затвердити 
баланс  та  звiт  про  фiнансовi  результати  Товариства  за  2011  рiк.  4.Затвердити  звiт  Наглядової  ради 
Товариства.  5.Прибуток  за  результатами  дiяльностi  Товариства  за  2011  рiк  у  розмiрi  502  074,80  грн. 
розподiлити  наступним  чином:  -  25  103,74  грн.,  що  становить  5%  вiд  розмiру  чистого  прибутку 
Товариства,  направити  на  формування  резервного  капiталу;  -  476  971,06  грн.  чистого  прибутку 
Товариства  не  розподiляти.  6.1.  Схвалити  значнi  правочини  якi  вчиненi  та/або  якi  можуть  вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: залучення коштiв, 
отримання кредитiв, позик, надання гарантiй в установах банку та/або вiд iнших третiх осiб, здiйснення 
передачi  в  заставу  активiв,  нерухомого  майна  Товариства  граничною  сукупною  вартiстю  кожного 
правочина не бiльше 15 (п’ятнадцять) мiльйонiв гривень. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання 
Товариством  з  установами  банкiв  генеральних  кредитних  угод,  кредитних  договорiв,  договорiв 
овердрафту,  договорiв  гарантiй,  iнших  договорiв,  а  також  договорiв  застав,  iпотек,  в  тому  числi  в 
забезпечення  зобов’язань  третiх  осiб.  2.  Схвалити  значнi  правочини  з  надання  послуг  страхування,  - 
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 200 (двiстi) мiльйонiв гривень. 3. Схвалити значнi 
правочини з перестрахування - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати 200 (двiстi) мiльйонiв 
гривень.  7.1.  У  зв’язку  з  приведенням  видiв  економiчної  дiяльностi  Товариства  у  вiдповiднiсть  з 
Нацiональним класифiкатором України ДК 009:2010 та iншими змiнами, у тому числi змiнами до Статуту, 
якi не пов’язанi з внесенням вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв, а саме: щодо застосування Товариством переважного права на придбання акцiй, про виплату 
дивiдендiв,  порядку  повiдомлення  акцiонерiв  про  збори,  пiдготовки  та  проведення  загальних  зборiв 
акцiонерiв,  порядку  голосування  на  зборах  при  прийняттi  рiшень,  порядку  доведення  до  акцiонерiв 
пiдсумкiв голосування, внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змiн у виглядi нової 
редакцiї Статуту. 2. Доручити пiдписати Статут в новiй редакцiї головi зборiв Стрiлецькому Володимиру 
Олександровичу та секретарю зборiв Глеку Вадиму Петровичу. 3. Уповноважити директора Товариства 
Буренка Ю.В. зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства.
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип цінного 
паперу

Форма існування 
та форма випуску

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.)

Кількість 
акцій 

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.04.2011 190/1/11
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку

UA4000117204
Акція проста 

бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні

200 110000 22000000 100

Опис
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалася, цiннi папери в лiстингу не перебувають. Пiдприємство додаткових 
емiсiй не здiйснювало.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування 
основних засобів

Власні основні засоби (тис. 
грн.)

Орендовані основні засоби (тис. 
грн.)

Основні засоби, всього (тис. 
грн.)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
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

2. Невиробничого 
призначення:

12 5 0 0 12 5

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та 
обладнання

10 3 0 0 10 3

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 2 2 0 0 2 2

Усього 12 5 0 0 12 5

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв - 210 тис.грн. на початок року та 87 на кiнець. Ступiнь зносу на 
початок року 94,29%, на кiнець - 94,25%. Обмеження щодо використання майна вiдсутнi. Протягом 
року було вiдчужено автомобiль первiсною вартiстю 120,5 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 0

Статутний капітал (тис. грн.) 0 0

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0

Опис Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть тому розрахунок не заповнює

Висновок Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть тому розрахунок не заповнює

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата 

виникнення
Непогашена частина 

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

Дата 
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 10 X X

Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 89 X X

Усього зобов'язань X 99 X X

Опис: Iнформацiя  про  зобов'язання  емiтента  надана  у  вiдповiдностi  до  МСФЗ, 
розбiжностi з зобов’язаннями емiтента за П(с)БО вiдсутнi.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом періоду

Дата виникнення 
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин

Вид інформації

1 2 3

28.03.2012 29.03.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

24.02.2012 24.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0

2 2011 1 0

3 2010 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає Ні

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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):  На  загальних  зборах  акцiонерiв  28.03.2012  голосування  з  усiх 
питань – вiдкрите за принципом: «одна акцiя – один голос». З усiх питань порядку 
денного  голосування  проводилось  за  допомогою  реєстрацiйних  карток,  крiм 
проведення голосування пiд час обрання ревiзора. Проведення голосування пiд час 
обрання  ревiзора  вiдбувалось  за  допомогою  бюлетенiв,  форма  i  текст  яких 
затвердженi Наглядовою радою. 

Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

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

X
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Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Не скликалися Так

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

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

136

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) У складi наглядової ради комiтети 
не створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети 
не створено

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
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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): Додаткової iнформацiї немає X

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

Так Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 5 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори 
акціонерів

Засідання 
наглядової ради

Засідання 
правління

Члени правління (директор) Так Так Ні

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Ні

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні

Інше(запишіть): Вiдповiдно до статуту емiтента виконавчий 
орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства – 
одноособовий виконавчий орган – директор. Тому протоколи 
засiдань Правлiння вiдсутнi. 

Ні Ні Ні

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

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
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 чи 
бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): Кодекс корпоративного управлiння

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація 
розповсюджується 

Публікується у 
пресі, 

Документи 
надаються для 

Копії 
документів 

Інформація 
розміщується 
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на загальних 
зборах 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

надаються 
на запит 

акціонера 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати 
діяльності 

Так Так Так Так Ні

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

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

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

Скільки  разів  на  рік  у  середньому  проводилися  аудиторські  перевірки  акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Рiшення прийняте Наглядовою 
радою
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Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 
в минулому році? 

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) перевiрку здiйснював ревiзор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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) Ревiзор проводив перевiрку з 
власної iнiцiативи

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): Залучення iнвестицiй не планується X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились 
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Чи  планує  ваше  акціонерне  товариство  включити  власні  акції  до  лістингу  фондових  бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи  змінювало  акціонерне  товариство  особу,  яка  веде  облік  прав  власності  на  акції  у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X

Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) На виконання вимог Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та 

Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок" рiчними 

зборами акцiонерiв товариства 
(протокол вiд 01.03.11 № 20) 

прийнято рiшення щодо 
переведення випуску простих 

iменних акцiй документарної форми 
iснування у бездокументарну форму 

iснування та обрано Публiчне 
акцiонерне товариство 

"Полiкомбанк" (код за ЄДРПОУ 
19356610) зберiгачем цiнних 

паперiв. З реєстратором 
Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Полiський 
реєстратор" (код за ЄДРПОУ 

30843231) розiрвано договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв вiд 20.12.01 № 17-Р. 

Зберiгач Публiчне акцiонерне 
товариство "Полiкомбанк" вiдкрив 

рахунки у цiнних паперах власникам 
випуску простих акцiй, що 

дематерiалiзується, якi були 
зареєстрованими особами в реєстрi 

власникiв iменних цiнних паперiв на 
дату припинення ведення реєстру 

вiдповiдно до договору на вiдкриття 
рахункiв у цiнних паперах вiд 

22.04.11 № 235. Передача реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв 

вiд реєстратора до зберiгача 
здiйснилася вiдповiдно до Акту 
приймання-передачi документiв 

системи реєстру власникiв простих 
iменних акцiй вiд 13.05.11.

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

У  разі  наявності  у  акціонерного  товариства  кодексу  (принципів,  правил)  корпоративного 
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управління вкажіть дату його прийняття: 28.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: 
Кодекс корпоративного управлiння прийнятий Загальними зборами акцiонерiв 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил)  корпоративного управління? (так/ні)  Так; укажіть  яким чином його оприлюднено: 
Iнформацiю  про  прийняття  акцiонерним  товариством  кодексу  корпоративного  управлiння 
оприлюднено на власному веб-сайтi 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил)  в  акціонерному  товаристві  (з  посиланням  на  джерело  розміщення  їх  тексту), 
відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння 
дотримується 

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою провадження дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Полiська страхова компанiя" 
(надалi  –  "Полiська СК") є  надання страхових послуг  для страхового захисту майнових iнтересiв 
громадян,  а  також  майнових  iнтересiв  пiдприємств,  установ  та  органiзацiй  незалежно  вiд  форм 
власностi та одержання прибутку.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi в "Полiськiй СК" є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIАНIТ", 
зареєстроване розпорядженням Чернiгiвського мiського голови вiд 02.12.99 № 551-р, код за ЄДРПОУ 
30647782,  адреса  мiсцезнаходження:  вул.  Щорса,  буд.  53,  м.  Чернiгiв,  14017,  яке  вiдповiдає 
встановленим законодавством вимогам. Протягом 2012 року змiн у складi власникiв iстотної участi 
не було.

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.

Протягом звiтного року фактiв порушення членами Наглядової ради або Директором "Полiської СК" 
внутрiшнiх  правил,  якi  б  призвели  до заподiяння  шкоди страховику або  споживачам фiнансових 
послуг, не було.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у 
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Протягом  звiтного  року  органами  державної  влади  заходи  впливу  до  "Полiської  СК",  членiв  її 
Наглядової ради та Директора не застосовувались.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики 
або відсутність такої системи.

Система управлiння ризиками в "Полiськiй СК" як окремий документ не затверджувалася. У своїй 
дiяльностi  "Полiська  СК"  суворо  дотримується  економiчних  нормативiв,  встановлених 
законодавством України, що мiнiмiзує ризики збитковостi провадження господарської дiяльностi.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю).

Служба внутрiшнього аудиту "Полiської СК" створена рiшенням Наглядової ради товариства вiд 29 
грудня 2012 року та обрана особа на посаду внутрiшнього аудитора (контролера). Примiтки до рiчної 
фiнансової  звiтностi,  складенi  вiдповiдно  до  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової  звiтностi, 
подаються у складi звiтностi за 2012 рiк.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Протягом  звiтного  року  вiдчуження  активiв  в  обсязi,  що  перевищує  встановлений  у  Статутi 
"Полiської СК" розмiр, не було.
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Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Купiвлi-продажу активiв  в  обсязi,  що  перевищує  встановлений  у  Статутi  "Полiської  СК" розмiр, 
протягом 2012 року не було, вiдповiдно, оцiнка таких активiв не проводилася.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Протягом звiтного перiоду "Полiською СК" операцiї з пов'язаними особами не проводилися.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Аудиторськi  висновки,  якi  складаються  за  наслiдками  перевiрки  достовiрностi,  повноти  та 
вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi "Полiської 
СК",  вiдповiдають  "Методичним  рекомендацiям  щодо  формату  аудиторського  висновку  за 
наслiдками проведення аудиту рiчної  фiнансової  звiтностi  та  рiчних  звiтних даних страховика"  в 
редакцiї  розпорядження  Державної  комiсiї  з  регулювання  ринкiв  фiнансових  послуг  України  вiд 
12.10.2006 р. № 6313.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року.

Наглядова рада "Полiської СК" рiшенням вiд 10 грудня 2012 року обрала Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Київаудит" (код за ЄДРПОУ: 01204513, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 53/80, оф. 306) для проведення зовнiшнього обов'язкового аудиту рiчної фiнансової 
звiтностi товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Київаудит" становить бiльше 15 рокiв. Першу лiцензiю 
за номером АБ № 000119 на здiйснення аудиторської дiяльностi фiрма отримала 14 квiтня 1994 року 
згiдно  рiшення  Аудиторської  палати  України  №  96  вiд  14  квiтня  1994  року.  На  сьогоднi  ТОВ 
"Київаудит"  здiйснює  свою дiяльнiсть  згiдно  Свiдоцтва  про  включення  до  Реєстру аудиторських 
фiрм та аудиторiв № 1970 вiд 23 лютого 2001 року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі.

ТОВ "Київаудит" надає аудиторськi послуги "Полiськiй СК" вперше.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року.

Iншi аудиторськi послуги ТОВ "Київаудит" не надавалися.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадкiв  виникнення  конфлiкту  iнтересiв  та/або  сумiщення  виконання  функцiй  внутрiшнього 
аудитора не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років.

До 2012 року аудиторськi  послуги  "Полiськiй  СК" надавалися  Приватною аудиторською фiрмою 
"Баланс-Аудит"  (код  за  ЄДРПОУ:  24557368,  адреса  мiсцезнаходження:  14005,  м.  Чернiгiв,  пр-т 
Перемоги,  68,  оф.  216).  Таким  чином,  страховик  дотримується  принципiв  ротацiї  зовнiшнiх 
аудиторiв.

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.

За весь перiод дiяльностi до ТОВ "Київаудит" жодного разу не застосовувались стягнення з боку 
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Аудиторської палати України. Факти подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена 
аудиторським висновком ТОВ "Київаудит", виявленi Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України, не вiдомi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг.

Порядок  розгляду  скарг  в  "Полiськiй  СК"  ґрунтується  на  Цивiльному  кодексi  України,  Законах 
України  "Про  захист  прав  споживачiв",  "Про  звернення  громадян",  "Про  страхування",  "Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг України".

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги.

Особою,  уповноваженою  розглядати  скарги,  є  директор  "Полiської  СК"  –  Буренок  Юрiй 
Володимирович.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Протягом 2012 року страхувальники не подавали скарг стосовно надання страхових послуг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду.

Протягом 2012 року страхувальники з позовами до суду не зверталися.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Полiська 

страхова компанiя"
за ЄДРПОУ 31598066

Територія за КОАТУУ 7410136600

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

за КОДУ 07794

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 65.12

Середня кількість 
працівників

15

Одиниця виміру: 
тис.грн.

Адреса 14017, м. Чернiгiв, просп. Перемоги, 39

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 147 159

- первісна вартість 011 162 174

- накопичена амортизація 012 ( 15 ) ( 15 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 12 5

- первісна вартість 031 210 87

- знос 032 ( 198 ) ( 82 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 15666 16078
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Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1870 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 9 11

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 17704 16253

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 7 0

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 0

Готова продукція 130 0 0

Товари 140 0 0

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 191 177

- первісна вартість 161 191 178

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 1 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 0 0

- за виданими авансами 180 0 0

- з нарахованих доходів 190 3 3

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4775 6257

Поточні фінансові інвестиції 220 814 1483

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 142 220

- у т.ч. в касі 231 0 0

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 15 16

Усього за розділом II 260 5947 8156

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 23651 24409

Пасив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 22000 22000

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

27



Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 879 904

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 326 984

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 23205 23888

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 30 14

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 409 497

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 -75 -89

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 364 422

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 64 86

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 0 0

- з бюджетом 550 16 10

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 0 0

- з оплати праці 580 0 1

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

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

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 2 2

Усього за розділом IV 620 82 99

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 23651 24409

Примітки Баланс складено у вiдповiдностi до МСФЗ шляхом трансформацiї, розбiжностi зi 
звiтнiстю складеною за П(с)БО розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi 
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емiтента.

Керівник Ю.В. Буренок

Головний 
бухгалтер

Г.I. Красюк
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КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Полiська 

страхова компанiя"
за ЄДРПОУ 31598066

Територія за КОАТУУ 7410136600

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

за СПОДУ 07794

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

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

010 1280 0

Податок на додану вартість 015 0 0

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

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

035 1280 0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 243 ) ( 0 )

Валовий:

- прибуток 050 1037 0

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 296 0

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 633 ) ( 0 )

Витрати на збут 080 ( 4 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 090 ( 160 ) ( 0 )

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

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 536 0
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- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 128 0

Інші доходи 130 292 0

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

131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 192 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 764 0

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )

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

176 0 0

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

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 81 ) ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 683 0

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 683 0

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 6 0

Витрати на оплату праці 240 360 0

Відрахування на соціальні заходи 250 131 0

Амортизація 260 8 0

Інші операційни витрати 270 292 0

Разом 280 797 0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4
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Середньорічна кількість простих акцій 300 110000 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 110000 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 6.21 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію

330 6.21 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складено у вiдповiдностi до МСФЗ шляхом 
трансформацiї, розбiжностi зi звiтнiстю складеною за П(с)БО розкритi в 
примiтках до фiнансової звiтностi емiтента.

Керівник Ю.В. Буренок

Головний 
бухгалтер

Г.I. Красюк
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КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Полiська 

страхова компанiя"
за ЄДРПОУ 31598066

Територія за КОАТУУ 7410136600

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

за СПОДУ 07794

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Стаття
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1611 0

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 0 0

Повернення авансів 030 1 0

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 8 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0

Інші надходження 080 121 0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 589 ) ( 0 )

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )

Працівникам 105 ( 373 ) ( 0 )

Витрат на відрядження 110 ( 2 ) ( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 90 ) ( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 135 ) ( 0 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 0 ) ( 0 )
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Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 145 ( 10 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 542 0

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 542 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 4494 0

- необоротних активів 190 100 0

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 51 0

- дивіденди 220 78 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 5175 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 12 ) ( 0 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -464 0

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -464 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0

Чистий рух коштів за звітній період 400 78 0

Залишок коштів на початок року 410 142 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 220 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (прямий метод) складено у вiдповiдностi до МСФЗ 
шляхом трансформацiї, розбiжностi зi звiтнiстю складеною за П(с)БО розкритi в 
примiтках до фiнансової звiтностi емiтента.

Керівник Ю.В. Буренок

Головний 
бухгалтер

Г.I. Красюк
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" за ЄДРПОУ 31598066

Територія за КОАТУУ 7410136600

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного 
управління

за СПОДУ 07794

Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття Код
Статутний 

капітал
Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 22000 0 0 0 879 3273 0 0 26152

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 -2947 0 0 -2947

Скоригований залишок на початок 
року

050 22000 0 0 0 879 326 0 0 23205

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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будівництва

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період

130 0 0 0 0 0 683 0 0 683

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 25 -25 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений акцій 
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості 
акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 25 658 0 0 683

Залишок на кінець року 300 22000 0 0 0 904 984 0 0 23888

Примітки Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi до МСФЗ шляхом трансформацiї, розбiжностi зi звiтнiстю складеною 
за П(с)БО розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi емiтента.

Керівник Ю.В. Буренок

Головний бухгалтер Г.I. Красюк
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Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок

(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

станом на 31 грудня 2012 року
Адресат:
Акцiонери ПрАТ "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Управлiнський персонал ПрАТ "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Вступний параграф
Незалежна  аудиторська  фiрма  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КИЇВАУДИТ" (далi – аудитор) на пiдставi договору № 172/12-13 вiд 11 грудня 2012 року провела 
аудит  попередньої  фiнансової  звiтностi  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" (далi – Товариство), що додається, яка включає: Баланс (Звiт 
про  фiнансовий  стан)  станом  на  31  грудня  2012  року,  Звiт  про  фiнансовi  результати  (Звiт  про 
прибутки  i  збитки),  Звiт  про  iнший  сукупний  дохiд,  Звiт  про  рух  грошових  коштiв  та  Звiт  про 
власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2012 рiку, стислий виклад суттєвих облiкових 
полiтик  та  iншу  пояснювальну  iнформацiю.  Ця  попередня  фiнансова  звiтнiсть  була  складена  на 
основi  облiкової  полiтики  Товариства,  що  ґрунтується  на  Мiжнародних  стандартах  фiнансової 
звiтностi (далi – МСФЗ), в рамках переходу на звiтування вiдповiдно до МСФЗ.
Основнi вiдомостi про Товариство:
•Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ".
•Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 31598066.
•Мiсцезнаходження: 14017, м. Чернiгiв, пр. Перемоги, буд. 39, офiс 23.
•Зареєстроване  16.08.2001  року  Виконавчим  комiтетом  Чернiгiвської  мiської  ради,  №  запису 
10641200000000230 
•Змiни до Статуту зареєстрованi:
-17.03.2011 р., № запису 10641050017000230
-28.05.2008 р., № запису 10641050010000230
-19.09.2002 р., № запису 333-р
-20.06.2002 р., № запису 209-р
-17.04.2002 р., № запису 125-р
•новi редакцiї Статуту зареєстрованi:
-18.05.2012 р., № запису 10641050019000230;
-13.05.2010 р., № запису 10641050014000230
-10.04.2007 р., № запису 10641050004000230
-31.03.2006 р., № запису 10641050002000230
-20.05.2004 р., № запису 182-р
•Основний  вид  дiяльностi,  згiдно  з  Довiдкою  з  Єдиного  державного  реєстру  пiдприємств  та 
органiзацiй України – iншi види страхування, крiм страхування життя (код КВЕД-2010 65.12).
•Чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2012 р. – 15.
•Свiдоцтво  про  реєстрацiю  фiнансової  установи  серiї  СТ  №  246  видане  за  розпорядженням 
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 1224 вiд 24.06.2004 р.
•Лiцензiї  на  здiйснення  страхової  дiяльностi,  на  пiдставi  яких  здiйснювалась  страхова  дiяльнiсть 
протягом 2012 року:
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546376,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546377,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546378,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування фiнансових ризикiв;
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546379,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування майна (крiм залiзничного,  наземного,  повiтряного,  водного 
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транспорту  (морського  внутрiшнього  та  iнших  видiв  водного  транспорту),  вантажiв  та  багажу 
(вантажобагажу));
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546380,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546381,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв;
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546382,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546383,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення  добровiльного  страхування  вiдповiдальностi  перед  третiми  особами  (крiм  цивiльної 
вiдповiдальностi  власникiв  наземного  транспорту,  вiдповiдальностi  власникiв  повiтряного 
транспорту,  вiдповiдальностi  власникiв  водного  транспорту  (включаючи  вiдповiдальнiсть 
перевiзника));
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546384,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення обов’язкового особистого 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);
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  546385,  видана  04.06.2010  р.  строком  дiї  з  25.12.2007  р.  безстроково,  на 
здiйснення  добровiльного  страхування  кредитiв  (у  тому  числi  вiдповiдальностi  позичальника  за 
непогашення кредиту);
-Лiцензiя  серiї  АВ  №  594252,  видана  24.01.2012  р.  строком  дiї  з  12.01.2012  р.  безстроково,  на 
здiйснення  обов’язкового  страхування  предмета  iпотеки  вiд  ризикiв  випадкового  знищення, 
випадкового пошкодження або псування.
•Вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський  персонал  ПрАТ  "ПОЛIСЬКА  СТРАХОВА  КОМПАНIЯ"  несе  вiдповiдальнiсть  за 
складання  i  подання  цiєї  попередньої  фiнансової  звiтностi  у  вiдповiдностi  до  облiкової  полiтики 
Товариства,  що  ґрунтується  на  МСФЗ,  та  за  такий  внутрiшнiй  контроль,  який  управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої фiнансової звiтностi, 
що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi 
результатiв  проведеного  нами  аудиту.  Ми  провели  аудит  у  вiдповiдностi  до  "Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (надалi 
– Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 
попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум 
та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 
включаючи  оцiнку  ризикiв  суттєвих  викривлень  попередньої  фiнансової  звiтностi  внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та подання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової 
звiтностi,  з  метою розробки  аудиторських  процедур,  якi  вiдповiдають  обставинам,  а  не  з  метою 
висловлення  думки  щодо  ефективностi  внутрiшнього  контролю  суб’єкта  господарювання.  Аудит 
включає  також  оцiнку  вiдповiдностi  використаних  облiкових  полiтик,  прийнятнiсть  облiкових 
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової 
звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На  нашу  думку  попередня  фiнансова  звiтнiсть  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" за 2012 рiк станом на 31 грудня 2012 року складена в усiх 
суттєвих аспектах вiдповiдно до облiкової  полiтики Товариства,  що ґрунтується  на Мiжнародних 
стандартах фiнансової звiтностi, включаючи стандарти та тлумачення, що будуть чинними на дату, 
коли управлiнський персонал пiдготує  перший повний пакет  фiнансової  звiтностi  згiдно з  МСФЗ 
станом на 31 грудня 2013 року
Пояснювальний параграф та обмеження щодо розповсюдження
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Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примiтки № 5 та № 6 до попередньої фiнансової 
звiтностi,  в  яких  зазначена  основа  пiдготовки  попередньої  фiнансової  звiтностi  та  принципи 
облiкової полiтики. Попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить порiвняльної фiнансової iнформацiї, 
тому не може забезпечити достовiрне подання фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 
2012 року, фiнансових результатiв її дiяльностi та руху грошових коштiв за 2012 рiк, у вiдповiдностi 
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iснує ймовiрнiсть того, що для складання повного 
пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року, ця попередня фiнансова 
звiтнiсть може коригуватись.
Попередня  фiнансова  звiтнiсть  була  складена  з  метою  дотримання  вимог,  встановлених 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а також iнших 
законодавчих та нормативних актiв України, в рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно 
до МСФЗ. У зв’язку з  цим попередня фiнансова  звiтнiсть  не може використовуватись  для iнших 
цiлей.
Ми також звертаємо увагу на Примiтку до рядка Балансу 250 "Iншi оборотнi активи", в якiй йдеться 
про те,  що активи  перестрахування  вiдображенi  в  пасивi  Балансу (Звiту про фiнансовий стан)  зi 
знаком  мiнус,  у  зв’язку  з  неузгодженiстю  мiж  "Порядком  складання  звiтних  даних  страховика", 
затвердженим розпорядженням Держфiнпослуг  вiд 03.02.2004 р.  № 39 (у редакцiї  розпорядження 
Держфiнпослуг  вiд  15.09.2005  р.  № 4619)  та  формами фiнансової  звiтностi.  Висловлюючи  нашу 
думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм  емiтентiв  облiгацiй  мiсцевої  позики)",  затверджених  рiшенням  Державної  комiсiї  з  цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської 
перевiрки попередньої фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк станом на 31 грудня 2012 року. 
Аудиторська  перевiрка  була  спланована  та  проводилась  вiдповiдно  до  Мiжнародних  стандартiв 
аудиту та "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм  емiтентiв  облiгацiй  мiсцевої  позики)",  затверджених  рiшенням  Державної  комiсiї  з  цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур  в межах аудиту попередньої  фiнансової 
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
за 2012 рiк станом на 31 грудня 2012 року до цього Аудиторського висновку (Звiту незалежного 
аудитора) ми включили наступнi параграфи.
1. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором було зроблено перевiрку правильностi  визнання,  класифiкацiї,  оцiнки i  облiку активiв 
Товариства.  На думку аудитора,  iнформацiя  за  видами активiв  Товариства  розкрита  у фiнансовiй 
звiтностi в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства, що ґрунтується 
на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, включаючи стандарти та тлумачення, що будуть 
чинними на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi 
згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Аудитором  було  зроблено  перевiрку  правильностi  визнання,  класифiкацiї,  оцiнки  i  облiку 
зобов’язань  товариства.  На  думку  аудитора,  iнформацiя  про  зобов’язання  товариства  розкрита  у 
фiнансовiй звiтностi в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства, що 
ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, включаючи стандарти та тлумачення, 
що будуть чинними на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової 
звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв.
Станом на 31 грудня 2012 року власний капiтал Товариства має наступну структуру:
-повнiстю сплачений статутний капiтал в розмiрi 22 000 тис. грн.;
-резервний капiтал в розмiрi 904 тис. грн.;
-нерозподiлений прибуток в розмiрi 984 тис. грн. 
На думку аудитора, iнформацiя про власний капiтал Товариства розкрита у фiнансовiй звiтностi в 
усiх  суттєвих  аспектах  у  вiдповiдностi  до  облiкової  полiтики  Товариства,  що  ґрунтується  на 
Мiжнародних  стандартах  фiнансової  звiтностi,  включаючи  стандарти  та  тлумачення,  що  будуть 
чинними на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi 
згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
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4. Розкриття iнформацiї щодо сплати товариством статутного капiталу.
Зареєстрований  статутний  капiтал  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" складає 22 000 000,00 гривень. Статутний капiтал подiлений на 110 000 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 200 грн. 
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал ПрАТ "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 
сплачений повнiстю, у вiдповiдностi з вимогами законодавства України. Протягом 2012 року розмiр 
статутного капiталу не змiнювався.
5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Протягом  2012  року  дiяльнiсть  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ПОЛIСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" була прибутковою. Чистий прибуток за 2012 рiк становив 683 тис. грн. 
На думку аудитора, iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку розкрита Товариством у фiнансовiй 
звiтностi, в усiх суттєвих аспектах, у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства, що ґрунтується 
на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, включаючи стандарти та тлумачення, що будуть 
чинними на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi 
згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
6.  Особлива  iнформацiя,  визначена  статтею  41  Закону  України  "Про  цiннi  папери  та  фондовий 
ринок".
На думку аудитора, особлива iнформацiя, визначена статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, iз змiнами, була розкрита (оприлюднена) Товариством 
у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України.
7. Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ"  була  розрахована  аудитором  згiдно  з  "Методичними  рекомендацiями  Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств"  вiд  17.11.2004  року  № 485.  Станом  на  31  грудня  2012  року  вартiсть  чистих  активiв 
Товариства становить 23 888 тис. грн. i перевищує статутний капiтал на 1 888 тис. грн., що вiдповiдає 
вимогам  чинного  законодавства  України,  зокрема  статтi  155  Цивiльного  кодексу  України  вiд 
16.01.2003 р. № 435-IV.
8.  Вiдповiднiсть  виконання  Товариством  значних  правочинiв  вимогам  Закону  України  "Про 
акцiонернi товариства" 
Станом на 01 сiчня 2012 року вартiсть активiв Товариства складала 23 726 тис. грн.
В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про те, що значнi 
правочини, (правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становлять вiд 
10 до 25 вiдсоткiв вартостi  активiв станом на 01.01.2012 р.),  учиненi  Товариством протягом 2012 
року, не вiдповiдали вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI 
та Статуту товариства.
9.  Розкриття  iнформацiї  про  правочини,  щодо  вчинення  яких  є  заiнтересованiсть  вiдповiдно  до 
Закону України "Про акцiонернi товариства".
В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про виконання 
Товариством протягом 2012 року правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдповiдно до 
статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
10.  Розкриття  iнформацiї,  яка  передбачена  частиною  другою  статтi  74  Закону  України  "Про 
акцiонернi товариства".
Пiд  час  проведення  аудиту  нами  не  була  отримана  iнформацiя  та  не  були  виявленi  ознаки,  що 
вказували б на можливий факт невiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" чинному законодавству 
України. Фактiв порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та несвоєчасного 
подання звiтностi нами не виявлено.
11.  Розкриття  iнформацiї  про  iдентифiкацiю та  оцiнку ризикiв  суттєвого  викривлення  фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства 
В результатi виконаних аудиторських процедур нами не були виявленi чинники ризику шахрайства 
та не були iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
12.  Вiдповiднiсть  стану  корпоративного  управлiння,  у  тому  числi  стану  внутрiшнього  аудиту, 
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства"
Система корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" має наступну структуру:
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1)Вищий орган управлiння товариством – Загальнi збори акцiонерiв.
2)Орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу товариства – Наглядова рада.
3)Виконавчий орган, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства – Директор. Директор 
товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi. 
4)Орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства – Ревiзор. 
Формування  складу  органiв  корпоративного  управлiння  ПрАТ  "ПОЛIСЬКА  СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ" здiйснюється  вiдповiдно до чинного законодавства  України та  Статуту Товариства. 
Кiлькiсний  склад  сформованих  органiв  корпоративного  управлiння  вiдповiдає  вимогам  Закону 
України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства. 
Порядок роботи та вiдповiдальнiсть членiв органiв корпоративного управлiння ПрАТ "ПОЛIСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" регламентується Статутом Товариства, а також:
-Положенням про Загальнi збори акцiонерiв;
-Положенням про Наглядову раду;
-Контрактом, укладеним мiж товариством i Директором.
В  2012  роцi  рiчнi  Загальнi  збори  акцiонерiв  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" були проведенi  у вiдповiдностi  до дiючого законодавства 
України. На думку аудитора, порядок скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 
"ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" вiдповiдають вимогам законодавства України.
Наглядова  рада  ПрАТ  "ПОЛIСЬКА  СТРАХОВА  КОМПАНIЯ"  контролює  i  регулює  дiяльнiсть 
Директора,  а  також  представляє  iнтереси  акцiонерiв  у  перiод  мiж проведенням  загальних  зборiв 
акцiонерiв.  Протягом 2012 року Наглядова рада  товариства  провела 113 засiдань.  Протягом 2012 
року змiн у складi Наглядової ради ПрАТ "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" не було. На думку 
аудитора,  склад, порядок роботи та перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдають вимогам 
Закону  України  "Про  акцiонернi  товариства"  вiд  17.09.2008  р.  №  514-VI  та  iншому  чинному 
законодавству України.
Ревiзор  ПрАТ  "ПОЛIСЬКА  СТРАХОВА  КОМПАНIЯ"  здiйснює  контроль  за  фiнансово-
господарською дiяльнiстю товариства  та  пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв.  Протягом 2012 
року Ревiзор здiйснював перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, у тому числi за 
результатами  2011  року,  про  що  був  складений  висновок.  У  висновку  Ревiзора  за  результатами 
перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi  товариства  за  2011  рiк  мiститься  iнформацiя  про 
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2011 рiк та вiдсутнiсть фактiв 
порушення  законодавства  пiд  час  провадження  фiнансово-господарської  дiяльностi,  а  також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  Загальними зборами 
акцiонерiв ПрАТ "ПОЛIСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" було змiнено Ревiзора, iнформацiя про що 
була розкрита товариством у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Служба внутрiшнього аудиту товариства була створена рiшенням Наглядової ради вiд 29 грудня 2012 
року та обрана особа на посаду внутрiшнього аудитора.
В результатi  виконаних аудиторських процедур  нами було встановлено,  що стан корпоративного 
управлiння  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "ПОЛIСЬКА  СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ",  його  структура  та  порядок  роботи  вiдповiдають  Закону  України  "Про  акцiонернi 
товариства"  вiд  17.09.2008  р.  №  514-VI  та  Статуту  Товариства.  Iнформацiя  про  корпоративне 
управлiння товариства наведена в попереднiй фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк станом на 31 грудня 
2012 року (Примiтка № 2).
13.  Наявнiсть  суттєвих  невiдповiдностей  мiж  попередньою  фiнансовою  звiтнiстю,  що  пiдлягала 
аудиту,  та  iншою  iнформацiєю,  що  розкривається  емiтентом  цiнних  паперiв  та  подається  до 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом iз фiнансовою звiтнiстю 
Аудитор  виконав  аудиторськi  процедури  щодо  виявлення  суттєвих  невiдповiдностей  мiж 
попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 
емiтентом цiнних паперiв, у вiдповiдностi до МСА № 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В  результатi  виконаних  процедур  нами  не  були  iдентифiкованi  суттєвi  невiдповiдностi  мiж 
попередньою фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" за 2012 рiк станом на 31 грудня 2012 року, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку разом iз фiнансовою звiтнiстю. 
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14. Основнi вiдомостi про аудитора
•Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВАУДИТ".
•Код ЄДРПОУ: 01204513
•Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати 
України вiд 04.11.2010 р. № 221/3 термiном до 04.11.2015 р.
•Аудиторська  фiрма  ТОВ  "КИЇВАУДИТ"  має  Свiдоцтво  про  внесення  до  реєстру  аудиторiв  та 
аудиторських  фiрм,  якi  можуть  проводити  аудиторськi  перевiрки  фiнансових  установ,  що 
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, серiї АБ № 001321, видане ДКЦПФР 15 лютого 2011 
року, термiн чинностi до 04.11.2015 року.
•Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок:
Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна:
-сертифiкат аудитора серiї А № 005559, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 30 
жовтня 2003 року № 128, термiн чинностi до 30 жовтня 2013 року;
-сертифiкат аудитора банкiв № 0026, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 29 
жовтня 2009 року №207/2, термiн чинностi сертифiката до 01 сiчня 2015 року; на пiдставi рiшення 
Комiтету  з  питань  аудиту банкiв  вiд 30 серпня 2007 року № 1 Iщенко Н.I.  видане Свiдоцтво № 
0000023, термiн чинностi до 1 сiчня 2015 року;
-Свiдоцтво  про  внесення  до  реєстру  аудиторiв,  якi  можуть  проводити  аудиторськi  перевiрки 
фiнансових установ серiї А № 001734 видане за розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України вiд 22.07.2010 р. № 597 строком до 30.10.2013 р.
•Вiдомостi про вiдповiдального за аудит товариства:
Аудитор - Корнiєнко Ольга Богданiвна: 
-сертифiкат  аудитора  №  006828,  виданий  за  рiшенням  Аудиторської  палати  України  №  233  вiд 
06.07.2011 р. термiном до 06.07.2016 р.; 
-Свiдоцтво  про  внесення  до  реєстру  аудиторiв,  якi  можуть  проводити  аудиторськi  перевiрки 
фiнансових установ серiї А № 001863 видане за розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 14.08.2012 р. № 827.
15. Дата та номер договору на проведення аудиту
Договiр про надання аудиторських послуг № 172/12-13 вiд 11 грудня 2012 року.
16. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Проведення аудиту розпочато 11 грудня 2012 року та закiнчено 15 березня 2013 року.
Директор ТОВ "КИЇВАУДИТ" Н. I. Iщенко
(Сертифiкат аудитора серiї "А" № 005559, 
Сертифiкат аудитора банкiв № 0026)
Аудитор О.Б. Корнiєнко
(сертифiкат аудитора № 006828) 
15 березня 2013 року
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ
Приватного акціонерного товариства 

«ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
за 2012 рік станом на 31 грудня 2012 року

 (в тисячах українських  гривень)

1. Загальні відомості про компанію.

1.1. Назва: Приватне акціонерне товариство „Поліська страхова компанія”
1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 39, офіс 23
1.4. Вищим органом управління ПрАТ «Поліська СК» є загальні збори акціонерів.
1.5. Середня кількість працівників протягом 2012 року складала - 15, станом на 31.12.2012 р. – 15.
1.6. Основні види діяльності: страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов‘язана з 
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
1.7. Ліцензії

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата видачі Державний 
орган, що 

видав 

Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

Серія АВ 
№ 546376

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування від вогневих 
ризиків і ризиків стихійних явищ

Серія АВ 
№ 546377

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування фінансових ризиків Серія АВ 
№ 546378

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування майна (крім 
залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та 
інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу))

Серія АВ 
№ 546379

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування наземного 
транспорту (крім залізничного)

Серія АВ 
№ 546380

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування від нещасних 
випадків

Серія АВ 
№ 546381

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Обов‘язкове особисте 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті

Серія АВ 
№ 546382

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Страхування відповідальності 
перед третіми особами (крім 
цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, 
відповідальності власників 
повітряного транспорту, 
відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника))

Серія АВ 
№ 546383

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Обов‘язкове особисте 
страхування працівників 

Серія АВ 
№ 546384

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова
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відомчої (крім тих, які працюють 
в установах і організаціях, що 
фінансуються з Державного 
бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин 
(команд)
Страхування кредитів (у тому 
числі відповідальності 
позичальника за непогашення 
кредиту)

Серія АВ 
№ 546385

04.06.2010 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

Обов‘язкове страхування 
предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або 
псування

Серія АВ 
№ 594252

24.01.2012 р. Держфінпослуг 
України

безстрокова

2.  Інформація  про  корпоративне  управління,  у  відповідності  до  Закону  України   «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0

2 2011 1 0

3 2010 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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
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Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

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

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень

X

Інше (запишіть): Не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 3

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

3 Кількість представників держави 0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

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

136

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) У складi наглядової ради комiтети не створено

Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не створено

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

Ні
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Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

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): Додаткової iнформацiї немає. X

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

Так Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї 
немає.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1.00 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання 
правління

1 Члени правління (директор) Так Так Так

2 Загальний відділ Ні Ні Ні
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3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

5 Секретар правління Ні Ні Ні

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні

9
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами 

Ні Ні Ні

10 Інше(запишіть): Додаткової iнформацiї немає. Ні Ні Ні

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

Загальні збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
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 чи бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так

Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 
та розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

1 Положення про загальні збори акціонерів X

2 Положення про наглядову раду X

3 Положення про виконавчий орган (правління) X

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

5 Положення про ревізійну комісію X

6 Положення про акції акціонерного товариства X

7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 Інше (запишіть): 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних зборах 

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується на 
власній інтернет- 

сторінці 
акціонерного 
товариства 

1

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

Так Так Так Так Так

2

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

Ні Так Так Так Так

3

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

Так Так Так Так Так

4
Статут та 
внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так

5

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після 
їх проведення 

Ні Ні Так Так Так

6

Розмір 
винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні

1 Не проводились взагалі X

2 Менше ніж раз на рік X

3 Раз на рік X

4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає.

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Ротація аудиторів

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

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) перевiрку здiйснював ревiзор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X
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За зверненням виконавчого органу X

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

X

Інше (запишіть) Ревiзор проводив перевiрку з власної iнiцiативи

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

1 Випуск акцій X

2 Випуск депозитарних розписок X

3 Випуск облігацій X

4 Кредити банків X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 

Так Ні

Не задовольняв 
професійний рівень 
особи 

X

Не задовольняли 
умови договору з 
особою 

X

Особу змінено на 
вимогу:

акціонерів X
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суду X

Інше (запишіть) На виконання  вимог  Закону України "Про акцiонернi  товариства"  та  Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" рiчними зборами акцiонерiв товариства (протокол вiд 01.03.11 № 20) 
прийнято  рiшення  щодо  переведення  випуску  простих  iменних  акцiй  документарної  форми 
iснування  у  бездокументарну  форму  iснування  та  обрано  Публiчне  акцiонерне  товариство 
"Полiкомбанк" (код за ЄДРПОУ 19356610) зберiгачем цiнних паперiв. З реєстратором Товариством з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Полiський реєстратор" (код за ЄДРПОУ 30843231) розiрвано договiр 
на  ведення  реєстру  власникiв  iменних  цiнних  паперiв  вiд  20.12.01  №  17-Р.  Зберiгач  Публiчне 
акцiонерне товариство "Полiкомбанк" вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам випуску простих 
акцiй, що дематерiалiзується, якi були зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних 
паперiв на дату припинення ведення реєстру вiдповiдно до договору на вiдкриття рахункiв у цiнних 
паперах вiд 22.04.11 № 235. Передача реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд реєстратора до 
зберiгача здiйснилася вiдповiдно до Акту приймання-передачi документiв системи реєстру власникiв 
простих iменних акцiй вiд 13.05.11.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття:; яким органом управління прийнятий: рішенням 
Загальних зборів акціонерів (протокол від 28.03.2012р. № 21)  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Інформація розповсюджена на загальних зборах акціонерів, надається для ознайомлення 
безпосередньо в акціонерному товаристві, копія може надаватись на запит акціонера, а також 
розміщена на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), 
відхилення та причини такого відхилення протягом року. Додаткової iнформацiї немає. 

3. Управління ризиками.

Згідно з вимогами пунктів 38, 39 МСФЗ 4 «Страхові контракти», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», компанія розкриває:
- цілі,  політики  та  процедури  управління  ризиками,  які  виникають  внаслідок  страхових 

контрактів, та методи, які використовуються для управління цими ризиками. 
- інформацію про страховий ризик, включаючи концентрацію страхового ризику, чутливість 

до страхового ризику, динаміку страхових виплат;
- інші ризики, розкриття яких вимагається.

Найбільші ризики в області  страхування пов'язані  з  прийняттям страхових ризиків  і 
виконанням  зобов'язань  стосовно  укладених  страхових  договорів.  Крім  цього,  страховик 
наражається  на  інвестиційні  ризики,  пов'язані  з  необхідністю  покривати  технічні  резерви 
активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також інші: ринкові ризики, кредитні 
ризики, ризики ліквідності.

Керівництво компанії визначило ризики і розробило процедури з управління ними. 
Страхові ризики - найпоширеніші ризики, з якими компанія стикається щодня. Ризики 

за договорами страхування, іншого ніж страхування життя, зазвичай є покритими протягом 
одного  року.  Стратегія  страхування  має  на  меті  забезпечити  оптимальну  диверсифікацію 
застрахованих ризиків за категоріями та сумами ризику. Розрахунок тарифів і цін на страхові 
продукти відображає нинішні ринкові умови і покриває найімовірніші припущення, необхідні 
для коригування майбутніх результатів.  Дотримання цього контролюється керівництвом на 
безперервній основі. Угоди, які вимагають спеціального дозволу, є предметом особливої уваги 
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Керівництва Компанії.  Наступний опис дає коротку оцінку головних страхових продуктів 
Компанії і способів, за допомогою яких вона управляє пов'язаними ризиками. 
• Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Цей  вид  страхування  компенсує  збитки,  які  виникли в  разі пошкодження,  повної 
загибелі або втрати застрахованого транспортного  засобу (додаткового обладнання до нього) в 
цілому, або окремих його деталей та частин внаслідок таких подій:
o Дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
o Пожежі, вибуху або самозаймання;
o Стихійного  лиха,  влучення  каміння,  падіння  дерев,  інших  предметів,  зіткнення  з 

тваринами;
o Протиправних дій третіх осіб;
o Незаконного заволодіння транспортним засобом.

Найбільші збитки з'являються  у разі викрадення транспортного  засобу або  в  разі його 
повного  знищення. 

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. Страховий тариф 
визначається згідно базових тарифів, обчислених актуарно, та конкретний розмір страхового 
тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін і встановлюється з урахуванням 
рівня ризику і умов договору страхування шляхом використання поправочних коефіцієнтів до 
базового тарифу. 

При визначенні страхового тарифу по кожному ризику в залежності  від факторів,  що 
впливають на цей ризик, та в залежності  від результатів страхування транспортних засобів 
конкретного Страхувальника за підсумками минулих страхових періодів Страховик має право 
застосовувати для нього знижки або надбавки до тарифу шляхом використання поправочних 
коефіцієнтів.
• Добровільне страхування майна

Страхування покриває наступні ризики: заливання, крадіжки, пограбування (розбою) в 
межах місця страхування, пограбування (розбою) під час перевезення до місця страхування або 
з місця страхування, вандалізму.

При  страхуванні  приватного  нерухомого  майна найчастіше  зустрічаються  ризик 
заливання та крадіжки.

Зазвичай про вимоги зі страхування майна страхувальники заявляють негайно, і вони 
можуть бути врегульовані без затримок. 

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. 
При  визначенні  розміру  страхового  платежу,  який  підлягає  сплаті  за  Договором 

страхування, Компанія використовує обчислені актуарно страхові тарифи, які встановлюють 
середній розмір страхового платежу з одиниці страхової суми. 

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою 
сторін  і  встановлюється  з  урахуванням рівня ризику  і  умов  договору  страхування шляхом 
використання поправочних коефіцієнтів до страхового тарифу.

При  проведені  оцінки  конкретного  ризику  з  урахуванням  галузі  діяльності 
Страхувальника,  виду  предметів  договору  страхування,  місцезнаходження  і  призначення 
майна, строку експлуатації, наявності охорони, сигналізації, металевих дверей, грат на вікнах, 
інших засобів безпеки, розміру максимально можливого збитку, та інших суттєвих в кожному 
конкретному випадку факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до тарифу.

Компанія  при  встановленні  страхового  тарифу  повинна  враховувати  інші  умови 
договору страхування: розмір і вид франшизи, порядок і строки сплати страхових платежів, 
повне чи вибіркове охоплення предмету договору страхування, повний чи вибірковий склад 
страхових ризиків, вид страхової вартості, страхування на повну або часткову вартість і т.і. 
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шляхом застосування поправочних коефіцієнтів.
Компанія контролює і реагує на зміни загальної економічної та комерційної ситуації, в 

якій вона працює, готова для внесення необхідних змін до Правил страхування.
•  Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Цей  вид страхування компенсує збитки,  які виникли в  разі пожежі,  удару  блискавки, 
вибуху, урагану, дощової води, повені, зсуву, землетрусу. 

Найбільші збитки з'являються  у разі  пожежі та вибуху.
Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. Страховий тариф 

розраховується  шляхом  множення  тарифної  ставки,  розрахованої  актуарно,  на  поправочні 
коефіцієнти, що враховують ступінь ризику і умови договору страхування.

При  проведені  оцінки  конкретного  ризику  з  урахуванням  галузі  діяльності 
Страхувальника,  виду будівель і споруд (дерев’яні, металеві,  мішані,  залізобетонні,  кам’яні), 
пожежонебезпечності майна (нафтопродукти, хімічні, газові продукти, інші продукти, які легко 
запалюються),  місцезнаходження  майна,  що  страхується,  призначення  майна,  строку 
експлуатації,  відстані  до  найближчої  пожежної  частини,  наявності  пожежної  сигналізації, 
розміру максимально можливого збитку та інших суттєвих в кожному конкретному випадку 
факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до тарифу.
• Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту)
Страхування  кредитів покриває  ризики  які виникли в  разі  невиконання 

Позичальником  своїх  зобов’язань  перед  Страхувальником  по  поверненню  суми кредиту  та 
(або) відсотків за користування кредитом в строки та на умовах, що передбачені укладеним 
між Страхувальником та Позичальником кредитним договором. 

При страхуванні кредитів найчастіше зустрічаються  ризик неповернення суми кредиту 
та (або) відсотків.

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. 
Страховий  тариф  розраховується  шляхом  множення  тарифної  ставки,  розрахованої 

актуарно,  на  поправочні  коефіцієнти,  що  враховують  ступень  ризику  і  умови  договору 
страхування.

При  проведені  оцінки  конкретного  ризику  з  урахуванням  характеру  діяльності 
Страхувальника  і  Позичальника,  виду  діяльності  підприємства  Позичальника,  цільового 
призначення  кредиту,  строку  кредитного  договору,  особливих  умов  кредитного  договору, 
наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна Позичальника, які можуть стати 
забезпеченням права регресних вимог Компанії в разі настання страхового випадку, та інших 
суттєвих в кожному конкретному випадку факторів використовуються поправочні коефіцієнти 
до тарифу.
•  Добровільне страхування фінансових ризиків

Цей  вид  страхування   компенсує   збитки,  які  виникли  внаслідок  невиконання 
(неналежного  виконання)  учасником  Угоди  (контрагентом)  -  боржником  Страхувальника, 
своїх договірних зобов'язань перед Страхувальником по оплаті  виконаних робіт,  отриманих 
товарів, наданих послуг, або невиконання робіт, непостачання товарів, ненадання послуг після 
їх  фактичної  оплати Страхувальником у порядку та в строки,  передбачені  у контракті  між 
ними,  які  привели  до  повної  або  часткової  втрати  доходу  Страхувальником,  додаткових 
витрат, втрати або пошкодження майна. учасником Угоди (контрагентом)

Найбільші збитки з'являються  у разі  невиконання своїх договірних зобов'язань перед 
Страхувальником, які привели до повної втрати доходу Страхувальником.

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. 
При  визначенні  розміру  страхового  платежу,  який  підлягає  сплаті  за  Договором 
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страхування,  Страховик  використовує  обчислені  актуарно  страхові  тарифи,  які 
встановлюють середній розмір страхового платежу з одиниці страхової суми. 

Страховий  тариф  розраховується  шляхом  множення  тарифної  ставки,  розрахованої 
актуарно,  на  поправочні  коефіцієнти,  що  враховують  ступінь  ризику  і  умови  договору 
страхування.

При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі і характеру діяльності 
Страхувальника і його контрагента, предмету укладеної угоди, строку виконання зобов’язань 
за угодою (по закінченню строку дії або з встановленими проміжними строками), інших умов 
угоди,  надійності  Страхувальника  і  контрагента,  їх  фінансового  стану,  наявності  товарно-
матеріальних  цінностей  або  майна  контрагента  Страхувальника,  які  можуть  стати 
забезпеченням  права  регресних  вимог  Страховика  в  разі  настання  страхового  випадку,  та 
інших  суттєвих  в  кожному  конкретному  випадку  факторів  доцільне  використання 
поправочних коефіцієнтів до страхового тарифу.
• Добровільне  страхування  відповідальності  перед  третіми  особами  [крім  цивільної  

відповідальності  власників  наземного  транспорту,  відповідальності  власників  повітряного 
транспорту,  відповідальності  власників  водного  транспорту  (включаючи  відповідальність 
перевізника)]

Цей  вид страхування  компенсує  збитки,  які виникли   внаслідок  заподіяння 
Страхувальником  шкоди  життю,  здоров’ю  або  майну  третіх  осіб  під  час  дії  договору 
страхування  та  на  місці  страхування  внаслідок  необережних  дій  або  бездіяльності 
Страхувальника.

Найбільші збитки  з'являються  у разі  заподіяння  Страхувальником  шкоди  на  всю 
страхову суму, зазначену в договорі страхування.

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. 
При визначенні розміру страхової премії, яка підлягає сплаті за договором страхування, 

Страховиком  використовуються  обчисленні  актуарно  річні  страхові  тарифи,  які 
встановлюють середній розмір страхової премії з одиниці страхової суми.

Тариф  розраховується  шляхом  множення  річної  тарифної  ставки  на  поправочні 
коефіцієнти, що враховують рівень ризику та умови договору страхування. 

При  проведенні  оцінки  конкретного  ризику  з  урахуванням  суттєвих  факторів,  що 
впливають на ступінь ризику: характеристика Страхувальника (фізична або юридична особа, 
стаж і досвід роботи, репутація, умови діяльності та інші), територія страхування, потенційна 
кількість  осіб,  яким може  бути заподіяна  шкода,  рівень  можливої  небезпеки  для  людини і 
можливих майнових збитків, наявність засобів для запобігання та зменшення збитків, в тому 
числі  засобів  першої  допомоги,  інші  фактори,  що  впливають  на  рівень  ризику,  доцільне 
використання підвищуючих або понижуючих поправочних коефіцієнтів до тарифу.

При  встановленні  тарифу  необхідно  враховувати  інші  умови  договору  страхування: 
порядок  та  строки  сплати  страхових  платежів,  конкретизація  та  обмеження  причини 
виникнення ризику, додаткові  виключення із страхових випадків,  встановлення додаткових 
лімітів відповідальності, розміри страхових сум, ліміти відповідальності та франшизи, період 
відповідальності Страховика та інше шляхом застосування поправочних коефіцієнтів.
•  Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Страхування  вантажів  та  багажу покриває  ризики,  які  виникли в  разі  ушкодження, 
крадіжки чи повної загибелі всього чи частини вантажів або багажу, що сталися з будь-якої 
причини: вогню, вибуху, стихійного явища (повінь, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, злива, 
град,  обвал,  лавина,  зсув,  вихід  ґрунтових  вод,  паводок,  затоплення,  сель,  удар  блискавки, 
просадка ґрунту, землетрус), катастроф, зіткнення транспортних засобів між собою або удару їх 
в непорушні предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, підмокання забортною водою, 
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а також внаслідок дій, прийнятих для рятування майна або гасіння пожежі.
Найбільші збитки з'являються  у разі  повної загибелі всього вантажу або багажу.
При  визначенні  розміру  страхового  платежу,  який  підлягає  сплаті  по  Договору 

страхування,  Страховиком  використовуються  обчислені  актуарно  страхові  тарифи,  які 
встановлюють середній розмір страхового платежу з одиниці страхової суми. 

Конкретний  тариф  за  договором  страхування  встановлюється  шляхом  множення 
страхового тарифу, розрахованого актуарно, на поправочні коефіцієнти, що враховують рівень 
ризику і особливі умови договору страхування. 

При  оцінці  рівня  конкретного  ризику  рекомендується  використовувати  поправочні 
коефіцієнти,  що  враховують  відстань  транспортування,  вид  транспорту  (автомобільний, 
водний, залізничний,  авіаційний) вартість і  вид вантажу (метали та вироби з них,  насипні і 
наливні вантажі, продукція, товари, цінні, небезпечні вантажі, вантажі, які швидко псуються 
та  легко  б’ються,  та  інші),  кількість  навантажувань  і  розвантажувань,  кількість  видів 
транспорту  при  одному  перевезенні,  наявність  супроводження  або  охорони  при 
транспортуванні,  місце  перевезення  (контейнер,  трюм,  цистерна,  критий  вагон,  металевий 
фургон,  брезентовий  фургон,  відкриті  платформа,  кузов,  палуба  і  т.п.),  спеціальні  умови 
перевезення ( рефрижераторні установки, барокамери, спеціальний транспорт), вид та якість 
упаковки, пору року (зимовий період для автомобільного транспорту), а також інші істотні у 
кожному конкретному випадку фактори.

При встановленні  страхового тарифу необхідно враховувати особливі  умови договору 
страхування:  розмір  та  вид  франшизи,  порядок  і  строки  сплати  страхових  платежів, 
страхування  всього  вантажу  або  вибіркової  його  частини  і  т.і.  шляхом  застосування 
поправочних коефіцієнтів.
• Добровільне страхування вiд нещасних випадків

Цей вид страхування  компенсує  збитки, які виникли  внаслідок:
- тимчасової втраті загальної працездатності;
- стійкій втраті працездатності (встановлення групи інвалідності);
- смерті Застрахованої особи.

Страховим  ризиком  за  договором  страхування,  укладеному  на  пiдставi  Правил,  є 
нещасний випадок, який стався із Застрахованою особою.

Пiд  нещасним  випадком  вважають  раптову,  випадкову,  короткочасну  подiю,  що 
фактично  вiдбулася  i  внаслiдок  якої  настав  розлад  здоров’я  (травматичне  ушкодження, 
випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хiмiчними речовинами (промисловими або 
побутовими), недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової токсикоiнфекцiї 
(сальмонельозу,  дизентерiї  та  т.iн.),  лiками,  захворювання  клiщовим  енцефалiтом 
(енцефаломiєлiтом) або поліомієлітом) Застрахованої особи або її смерть.

Найбільші збитки  з'являються  у разі  стійкої  втрати  працездатності  (встановлення 
групи інвалідності) та смерті Застрахованої особи.

Страхові премії встановлюються відповідно до Правил страхування. 
Страховий тариф розраховується шляхом множення базової річної тарифної ставки на 

поправочні коефіцієнти, що враховують рівень ризику і умови договору страхування. 
Для  оцінки  рівня ризику за договором страхування враховуються істотні обставини, які 

мають  суттєве  значення  для  оцінки  ризику,  за  якими  встановлені  відповідні  поправочні 
коефіцієнти до базового тарифу. 

Якщо  декілька  істотних  обставин  мають  різний  рівень  ризику,  вибирається  група  з 
більшим  ризиком.  При  цьому  враховується  інтенсивність  дії  того  чи  іншого  фактору  (час 
перебування  на  роботі  з  підвищеним  рівнем  ризику,  частота  занять  спортом,  група 
спортивного рівня та інші).
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При оцінці інших умов договору страхування (кількість застрахованих осіб за одним 
договором,  порядок  і  терміни  сплати  страхових  платежів,  повний  чи  вибірковий  склад 
страхових  ризиків  і  виключень  із  страхових  випадків,  розмір  страхової  суми  за  однією 
застрахованою  особою  і  т.  і.)  тариф  коригується  шляхом  застосування  поправочних 
коефіцієнтів.
• Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і  

організаціях,  що  фінансуються  з  Державного  бюджету  України)  та  сільської  пожежної  
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Це вид страхування, умови і  виплати за яким регулює Постанова Кабінету Міністрів 
України N 232 від 3 квітня 1995 р. із змінами і доповненнями «Про затвердження Положення 
про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)». 

Страховими ризиками,  з  настанням яких  виникає  цивільно-правова відповідальність 
страхувальника,  є  шкода,  заподіяна  загибеллю  (смертю),  пораненням (контузія,  травма або 
каліцтво),  захворюванням,  одержаним  під  час  ліквідації  пожежі  або  наслідків  аварії 
застрахованим, який виконував свої обов'язки згідно з наказом або дорученням.

Максимальний  страховий  тариф  становить  2  відсотки  страхової  суми  за  кожного 
застрахованого.
• Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Це вид страхування, умови і  виплати за яким регулює Постанова Кабінету Міністрів 
України N 959  від 14 серпня 1996 р із змінами і доповненнями «Про затвердження Положення 
про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті». 

Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi цього Порядку і 
правил, є збитки:
- загибель або смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті;
- одержання  застрахованим  травми  внаслідок  нещасного  випадку  на  транспорті  при 

встановленні йому інвалідності; 
- тимчасова  втрата  застрахованим  працездатності  внаслідок  нещасного  випадку  на 

транспорті. 
Страховий платіж за обов'язковим особистим страхуванням від нещасних випадків на 

транспорті утримується з пасажира перевізником, який діє від імені страховика за винагороду 
на  підставі  договору  доручення  на  лініях  залізничного,  морського,  внутрішнього  водного, 
автомобільного та електротранспорту на міжобласних і міжміських маршрутах у межах однієї 
області, Автономної Республіки Крим у розмірі до 1,5 відсотка вартості проїзду, на маршрутах 
приміського сполучення - до 3 відсотків вартості проїзду.

Страховий  тариф  за  обов'язковим  особистим  страхуванням  водіїв  на  залізничному, 
автомобільному та електротранспорті визначається у розмірі до 0,18 відсотка страхової суми за 
кожного застрахованого.
• Обов'язкове  страхування   предмету  іпотеки  від  ризиків  випадкового  знищення,  випадкового  

пошкодження або псування.
Це вид страхування, умови і  виплати за яким регулює Постанова Кабінету Міністрів 

України  N 358 від 6 квітня 2011 р. із змінами і доповненнями «Про затвердження Порядку і 
правил  обов'язкового  страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків  випадкового  знищення, 
випадкового пошкодження або псування». 

Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi цього Порядку і 
правил, є збитки, завдані випадковим знищенням, випадковим пошкодженням або псуванням 
нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки (крім майнових прав, права оренди 
чи користування нерухомим майном) та завдання збитків страхувальнику/вигодонабувачу під 
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час дії договору обов'язкового страхування іпотеки, а саме:
- стихійне лихо; 
- пожежа; 
- вибух;
- пошкодження димом; 
- проведення  робіт,  пов'язаних  з  будівництвом/реконструкцією  об'єктів  нерухомості, 

розміщених  поряд  із  застрахованим  майном,  або  сусідніх  приміщень,  які  не  належать 
страхувальнику; 

- падіння  пілотованих  літальних  об'єктів,  їх  частин,  вантажу  та  багажу,  що  ними 
перевозяться, а також розливання палива;

- зіткнення із застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, що рухаються 
під керуванням чи без керування людини та використовують для пересування будь-який 
вид енергії; 

- аварії в системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничі аварії 
(зокрема, викид перегрітих мас, розповсюдження хвилі токсичних газів і парів, витікання 
агресивних речовин); 

- падіння  стовпів,  щогл  освітлення,  інших  конструкцій,  за  винятком  тих  випадків,  що 
виникли внаслідок їх неправильної установки або монтажу; 

- протиправні  дії  третіх  осіб:  хуліганство,  крадіжка,  грабіж,  розбій,  умисне знищення  або 
пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив), за винятком зазначених дій, що сталися 
під  час  громадянської  війни,  народного  хвилювання,  страйку  або  внаслідок 
терористичного акту; 

- вплив  води  та/або  інших  рідин  у  разі  виникнення  аварії  (в  тому  числі  пошкодження, 
розрив,  замерзання)  систем  водопостачання,  каналізації,  опалювальних  систем  і  систем 
пожежогасіння  та/або  проникнення  води  та/або  інших  рідин  із  сусідніх  приміщень,  що 
сталися внаслідок: 

- розриву  або  замерзання  систем  водопостачання,  каналізації,  водяного  та  парового 
опалення,  включаючи  водопостачальні  крани,  гідрометри,  опалювальні  батареї,  парові 
котли, бойлерні, обладнання водяного та парового опалення, системи пожежогасіння; 

- раптового  пошкодження,  розриву  або  замерзання  безпосередньо  з'єднаних  із  системами 
водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення кранів, вентилів, баків, ванн, 
радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо. 

Методика  актуарних  розрахунків  страхових  тарифів  за  обов'язковим  страхуванням 
предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 
проводиться двома методами: 

Перший метод застосовується у разі,  коли наявні статистичні дані  щодо відповідного 
виду  страхування  щонайменше  за  останні  п'ять  років  (далі  -  статистичні  дані)  або  інша 
інформація, яка дає змогу оцінити такі величини, як ймовірність настання страхового випадку 
(p),  середня  страхова  сума  (S),  середній  розмір  страхового  відшкодування  у  разі  настання 
страхового  випадку  (SB).  Другий  спосіб  застосовується  для  обчислення  ризикового 
навантаження в цілому за всіма страховими ризиками, передбаченими договором страхування.

Компанія контролює і реагує на зміни загальної економічної та комерційної ситуації, в 
якій вона працює. 

Концентрація страхового ризику
У процесі страхування можуть виникати концентрації  ризику, де конкретна подія або 

ряд подій можуть вплинути на зобов'язання компанії.  Такі концентрації  можуть виникати з 
одного  договору  страхування  або  з  певної  кількості  пов'язаних  договорів  і  призводити  до 
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обставин,  коли можуть  виникнути суттєві  зобов'язання.  Концентрація  страхового  ризику 
формується під впливом різних збігів і повторюваних подій. Наприклад, якщо при страхуванні 
від  нещасних  випадків  страховий  випадок  виникає  одночасно  з  декількома  особами,  які 
уклали страховий договір з  Компанією, або якщо при страхуванні майна щільно населений 
регіон піддається впливу одного і того ж зовнішнього чинника (наприклад, пожежі, яка легко 
поширюється  з  одного  об'єкта  на  інший,  і  запобігти  цьому  неможливо).  Крім  цього, 
керівництву  відомо,  що  концентрація  ризику  можлива  внаслідок  страхування  множинних 
ризиків. 

Ключові  методи  компанії  з  управління  цими  ризиками  є  подвійними.  По-перше,  за 
допомогою належної оцінки ризиків та належного страхування. Компанія не підписує ризики, 
якщо  очікуваний  прибуток  не  відповідає  передбачуваним  ризикам.  По-друге,  ризик  може 
управлятися  через  використання  перестрахування  (якщо  це  є  необхідним).  Концентрація 
страхових ризиків представлена в таблиці нижче:

Концентрація страхових ризиків станом на 31.12.2012

Види страхування Страхові 
суми 

(станом на 
31.12.2012)
за діючими 
договорами, 

тис. грн.

Суми,
передані в 
перестрах-

хування 
(станом на 
31.12.2012), 

тис. грн.

Страхові суми 
після 

перестра-
хування, тис. 

грн.

(гр.2-гр. 3)

Кількість 
діючих 

договорів 
станом на 
31.12.2012, 

штук

Середня 
страхова 
сума, тис. 

грн.

(гр.4/гр.5)

1 2 3 4 5 6

страхування від нещасних випадків 446 - 446 17 26

страхування наземного транспорту 
(крім залізничного)

14 120 5 923 8 197 98 84

страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ

366 888 172 920 193 968 142 1 366

страхування майна (іншого) 95 796 55 540 40 256 30 1 342

страхування відповідальності перед 
третіми особами (іншої)

1 932 - 1 932 7 276

особисте страхування від нещасних 
випадків на транспорті

5 712 - 5 712 56 102

особисте страхування працівників 
відомчої та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних 
пожежних дружин (команд)

394 - 394 3 131

страхування  предмету іпотеки від 
ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або 
псування

186 - 186 1 186

Компанія розробила різні механізми контролю і управління, щоб обмежити страховий 
ризик. Але, незалежно від цього, керівництво Компанії розуміє, що існує ризик того, що оцінка 
страхового ризику може бути недостатньо якісною, і можуть бути прийняті невірні рішення. 
Також існує ризик, що страхові виплати не будуть відповідати завданим збиткам, або час на 
адміністрування вимог по відшкодуванню збитків буде займати тривалий період. Для того, щоб 
зменшити ці ризики, компанія дотримується суворої послідовності процесів, які відбуваються 
під час укладання договорів страхування, страхового адміністрування і врегулювання вимог 
щодо відшкодування. Ці процеси відслідковуються керівництвом компанії на постійній основі.

Аналіз чутливості
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Процес,  який  використовується  для  виконання  аналізу  чутливості,  призводить  до 
нейтральних оцінок найбільш ймовірного або очікуваного результату.  Джерелом даних,  що 
використані  для  припущень  про  фактори,  до  яких  виявляється  чутливість,  є  внутрішня 
експертна думка. Надалі припущення будуть перевірятися та інформація буде накопичуватися. 
У  зв'язку  зі  специфікою  бізнесу  складно  з  упевненістю  передбачити  результат  будь-якого 
вимоги  і  кінцеву  вартість  заявлених  вимог.  Кількісний  вимір  рівня  чутливості  окремих 
припущень,  наприклад,  у  зв'язку  із  законодавчими  змінами  або  недостовірністю  методики 
оціночного розрахунку, є неможливим. Також на оцінювану суму може впливати ризик того, 
що вимоги будуть представлені з запізненням і т.д. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо 
в кожному конкретному випадку.

Предметом  наведеного  далі  аналізу  є  обґрунтовано  можливі  зміни  припущень  при 
незмінності всіх інших припущень із відображенням впливу на валову/ чисту суму зобов'язань, 
прибуток до оподаткування та капітал (після оподаткування). Так, використані припущення є 
наступними. Головним припущенням є стабільність кількості вимог у часі (середні значення) 
та стабільно короткий термін врегулювання вимог. Керівництво очікує, що розвиток вимог в 
майбутньому  буде  таким  же,  як  і  в  минулому,  тобто  не  очікується  підвищення 
середньостатистичного рівня страхових випадків і пов’язаних з ними факторів. Але інфляційні 
процеси можуть підвищити середню вартість страхових виплат, що очікується. Тобто, зв’язку з 
очікуванням  Кабінетом  Міністрів  України  інфляції  у  2013  році  на  рівні  3%-4%,  можна 
припустити збільшення середньої вартості страхових виплат на 3%. Враховуючи очікуваний 
рівень кількості страхових відшкодувань на рівні попередніх періодів (середнє значення за 5 
років наведене нижче), можемо розрахувати відхилення, що покажуть нам вплив очікуваних 
змін на зобов’язання, прибуток до оподаткування та капітал.

Аналіз чутливості

Середня
вартість 

страхових 
виплат

 (з наступної 
таблиці) 
тис. грн.

Збільшення 
на

Середня
сума всіх 
страхових 

виплат на рік
 (з наступної 

таблиці) 
тис. грн.

Збільшення на

Вплив на 
валову суму 
зобов'язань 

щодо збитків 
(всіх резервів 

крім РНП), тис. 
грн.

Збільшення на 

Вплив на чисту суму 
зобов'язань (з 
урахуванням 

усереднених даних 
щодо 

перестрахування), 
тис. грн.

Збільшення на

Влив на 
бухгалтерський

прибуток, до 
оподаткування, 

тис. грн.
(гр. 3 + гр. 5)

Зменшення на 

Вплив на 
капітал, 
тис. грн.
(гр. 6 за 

вирахуванням 
податку, якщо є)

Зменшення на

1 2 3 4 5 6 7

Зміни у 
припущеннях 
збільшення на 3%

0 15 1 12 27 27

Динаміка страхових виплат 

Показник 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік Середнє 
значення

Кількість страхових 
виплат, штук

91 100 93 164 49 99

Страхові виплати 
всього, тис. грн.

449 456 1072 212 239 486

Середня вартість 
страхових виплат, тис. 
грн./шт.

5 5 12 1 5 6

Трикутники розвитку збитків (трикутники вичерпання претензій) не наводяться, тому 
що термін врегулювання збитків стабільно короткий, можна в цілому сказати, що розвитку 
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збитків по роках немає.

Фінансові ризики та управління ними
Компанія  наражається  на  фінансові  ризики  внаслідок  операцій  з  фінансовими 

інструментами. Фінансові ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик і ризик 
ліквідності.  Метою  (ціллю)  управління  ризиками  є  їхня  мінімізація  або  мінімізація  їхніх 
наслідків.  Нижче  буде  наведено  опис  кожного  з  цих  ризиків  і  короткий  опис  методів,  які 
Компанія застосовує для управління ними. Змін в цілях і  методах управління ризиками не 
відбувалося.

Концентрації вказаних ризиків у кількісному вираженні (що є очевидним і випливає з 
інформації,  наведеної  нижче  в  таблицях)  визначаються  шляхом  групування  фінансових 
інструментів, виходячи зі схожості в характеристиках і однакового підлягання впливу змін в 
економічних  або  інших  умовах.  Схожість  характеристик  є  наступною:  валюта  (гривня), 
географічний регіон (Україна), емітенти та контрагенти (резиденти України). Компанія не має 
підстав  для інших характеристик,  тому вважається,  що всі  ризики сконцентровані  саме за 
вказаними  характеристиками  в  одній  (єдиній)  групі.  Кількісні  показники  по  цій  групі 
характеристик дорівнюють загальним кількісним показникам та окремо не наводяться.

Вплив  фінансових  ризиків  виникає  в  процесі  звичайної  діяльності  компанії,  це 
пов'язано,  в  основному,  з  інвестиційним  ризиком.  Для  того,  щоб  обмежити  інвестиційний 
ризик,  здійснюються  інвестиції  в  різні  фінансові  інструменти.  Під  час  вибору  фінансових 
інструментів враховуються вимоги законодавства до страховиків з формування і розміщення 
резервів.  Мінімізацію інвестиційних ризиків  компанія  здійснює двома способами:  по-перше, 
диверсифікуючи  інвестиційний  портфель;  по-друге,  по  можливості  об'єктивно  аналізуючи 
певний актив перед його купівлею і відстежуючи подальшу інформацію щодо цього активу. 
Депозити розміщуються, в основному, в надійних банках. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії, включаючи інвестиції, депозити в 
банках, дебіторську заборгованість, підлягають наступним фінансовим ризикам:
• Ринковий  ризик:  зміни  на  ринку  можуть  істотно  вплинути  на  активи/зобов'язання 

страховика,  інвестиції  можуть  знецінитися,  а  прибутковість  активів  зменшитися. 
Ринковий  ризик  складається  з  ризику  процентної  ставки,  цінового  ризику  і  валютного 
ризику (у разі володіння валютою чи проведення валютних операцій);

• Ризик  втрати  ліквідності:  страховик  може  не  виконати  своїх  зобов’язань  з  причини 
недостатності  (дефіциту)  обігових  коштів;  тож  за  певних  несприятливих  обставин, 
страховик може бути змушений продати свої  активи за більш низькою ціною,  ніж їхня 
справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 

• Кредитний  ризик:  Компанія  може  зазнати  збитків  у  разі  невиконання  фінансових 
зобов’язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик
Всі  фінансові  інструменти  схильні  до  ринкового  ризику  -  ризик  того,  що  майбутні 

ринкові умови можуть знецінити інструмент.
Компанія не піддається значному валютному ризику, тому що у 2012 році не здійснювала 

валютних операцій і не має валютних залишків та заборгованостей.
Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися 

внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для 
окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. 

Компанія  не  піддається  значному  ризику  коливання  процентних  ставок,  оскільки 
компанія  не  має  кредитів  із  плаваючою ставкою,  а  значна частина  активів,  що приносять 
процентний  дохід  (за  винятком  дивідендів),  також  забезпечені  фіксованою  процентною 
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ставкою.
Аналіз чутливості до зміни процентної ставки не буде повністю інформативним, тому що 

плаваючі  процентні  ставки  відсутні,  проте  на  вимогу  МСФЗ (IFRS)  7,  компанія  розкриває 
аналіз  чутливості  чистого  прибутку  і  загального  сукупного  доходу  умовно  за  2012  рік  за 
спрощеним сценарієм зміни процентних ставок на +/-10% від існуючих ставок, у відносному 
значенні:

Фінансові інструменти, 
пов’язані  з процентними 

доходами чи 
процентними витратами

Процентний 
дохід або 

процентні 
витрати, 

нараховані у 
2012 р., 
тис. грн.

Процентний 
дохід або 

процентні 
витрати, у разі 

збільшення 
ставок на 10%, 

тис. грн. 
(2 х 1,1)

Процентний 
дохід або 

процентні 
витрати, у разі 

зменшення 
ставок на 10%, 

тис. грн. 
(2 х 0,9)

Вплив на 
сукупний дохід 

у разі 
збільшення 

ставок, 
тис. грн.

(3-2)

Вплив на 
сукупний дохід у 
разі зменшення 

ставок, 
тис. грн.

(4-2)

1 2 3 4 5 6
Фінансові активи
Депозити 50 55 45 5 5
Довгострокова  ДЗ,  що 

дисконтується

- - - х х

 Фінансові зобов’язання 
Кредити банків - - - х х
ВСЬОГО 

(різниця А-Б)

50 55 45 5 5

Вплив оподаткування 10 11 9 1 1
Чистий прибуток 
після оподаткування

40 44 36 4 4

За  оцінкою  керівництва  компанії,  у  найближчому  майбутньому  вплив  коливання 
процентних ставок буде аналогічним.

 Ризик втрати ліквідності
Відповідно  до  методології,  що  застосовується  страховиками  і  стосується  розміщення 

технічних резервів, компанія здійснює інвестиції в різні активи. Інвестиціями з високим рівнем 
ліквідності  можуть  вважатися  такі  активи,  як  банківські  депозити  до  запитання, 
короткострокові  депозити,  інвестиції  в  цінні  папери,  що  користуються  стабільним 
необмеженим попитом тощо.

У таблиці нижче наведено розподіл недисконтованих непохідних зобов'язань компанії за 
групами, згідно з термінами погашення, що залишилися від дати закінчення звітного періоду 
31.12.2012 р. до дати погашення. Часові інтервали визначені як до 3 місяців, від 3 до 12 місяців, 
більше 12 місяців:

Станом на 31.12.2012 по категоріях Термін погашення до 
3 місяців, тис. грн.

Термін погашення від 
3 до 12 місяців, тис. 

грн.

Термін погашення 
більше 12 місяців, тис. 

грн.
Процентні кредити та позики - - -
Кредиторська заборгованість 
(за товари, роботи, послуги)

33 53 -

Вся інша кредиторська 
заборгованість

2 - -

Компанія має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Взагалі, ліквідність компанії 
є  достатньою:  так,  коефіцієнт  ліквідності  (відношення  оборотних  активів  до  поточних 
зобов’язань) станом на 01.01.2012 становить – 72,5, а станом на 31.12.2012 – 82,4. Ці коефіцієнти 
наведені  як  кількісна  інформація,  яка  дозволяє  користувачам  фінансової  звітності  оцінити 
масштаб цього ризику. 

Кредитний ризик
Компанія  схильна  до  кредитного  ризику,  який  виражається  як  ризик  того,  що 

контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. 
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Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в 
основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний 
ризик  стосується  дебіторської  заборгованості:  зі  страхування,  перестрахування,  за  цінні 
папери,  за  претензіями.  Також  до  такої  дебіторської  заборгованості  вимагається  включати 
депозити  в  інших  компаніях  (наприклад,  МТСБУ).   Дебіторська  заборгованість  регулярно 
перевіряється  на  існування  ознак  знецінення,  створюються  резерви  під  знецінення  за 
необхідності.

МСФЗ  (IFRS)  7  вимагає  розкриття,  яке  найкращим  чином  подає  максимальний 
кредитний ризик компанії, що дорівнює балансовій вартості (за мінусом сформованого резерву 
під  знецінення),  за  вирахуванням сум заліку  проти зобов’язань,  з  додаванням сум наданих 
фінансових гарантій/порук та сум безвідзивних зобов’язань з надання позики,  з додатковим 
вирахуванням  договірних  покриттів  чи  забезпечень,  що  зменшують  кредитний  ризик.  Для 
Компанії станом на 31.12.2012 р. максимальний кредитний ризик дорівнює балансовій вартості 
відповідних статей, тому що інші перелічені чинники відсутні.

Також компанія  розкриває  інформацію  про  кредитну  якість  фінансових  активів,  які 
станом на 31.12.2012 р.  не  є  ані  простроченими,  ані  знеціненими –  висока кредитна якість, 
прострочення, затримок зі сплати чи інших ознак знецінення немає. 

Балансова  вартість  фінансових  інструментів  суттєво  не  відрізняється  від  їхньої 
справедливої вартості (крім довгострокової дебіторської заборгованості та акцій і інструментів 
власного  капіталу,  що  обліковуються  за  собівартістю,  тому  що  справедливу  вартість 
неможливо  визначити  достовірно).  Грошові  кошти  та  депозити  відповідають  їхній 
справедливій  вартості,  поточна  дебіторська  та  кредиторська  заборгованість  відображає 
найймовірніші  очікування  справедливої  вартості  її  короткотермінового  погашення,  інші 
активи  перевірено  на  знецінення.  Залишок  коштів  в  МТСБУ  -  висока  кредитна  якість, 
прострочення зі сплати чи інших ознак знецінення немає.

Додатково  розкривається  управління  кредитними  ризиками  стосовно  дебіторської 
заборгованості зі страхування і перестрахування

Керівництво регулярно контролює дебіторську заборгованість в операціях страхування. 
Страховий поліс анулюється, якщо після відповідного повідомлення страхувальник не сплачує 
належну суму.

Інші ризики та управління ними
Головним завданням компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування, 

що  великою  мірою  залежить  від  сервісу  високого  класу,  що  надається  кваліфікованим 
персоналом Компанії. Для того, щоб успішно зберігати кваліфікований персонал середнього і 
вищого  рівня,  Компанія  впровадила  систему  мотивації,  а  також  виплачує  своїм 
співробітникам  конкурентоспроможну  зарплату,  таким  чином,  досягнувши  низького  рівня 
плинності кадрів. Компанія підвищує кваліфікацію співробітників, відряджає їх на семінари, 
заохочує  навчання  на  робочому  місці.  Співробітникам  також  надається  інформаційна 
підтримка.

Також  мінімізовано  ризик  того,  що  її  співробітник  може  навмисно  або  ненавмисно 
вплинути на результат страхового продукту, встановивши невиправдано низькі тарифи або 
надавши  невиправдано  високі  знижки.  Співробітники  повинні  дотримуватися  методології 
Компанії  щодо  розрахунку  цін  страхових  продуктів,  згідно  з  відповідними  Правилами 
страхування.  Відхилення  від  методології  без  авторизації  вищим  управлінським  персоналом 
виключені.  

Важливим  інструментом  у  забезпеченні  діяльності  Компанії  є  інформаційні  системи. 
Інформаційні системи повинні стабільно функціонувати і відповідати вимогам співробітників і 
клієнтів.  Керівництво  Компанії  приділяє  значну  увагу  функціональності  та  оперативності 
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інформаційних систем,  а також їх відповідності  сучасним вимогам. Робота інформаційних 
систем  захищена  сучасними заходами безпеки.  Для випадків  пошкодження  обладнання або 
інформації визначено час очікування, передбачено архівування.

На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 «Подання фінансової звітності», страхова компанія 
розкриває цілі, політики та процеси управління капіталом. 

У якості  капіталу управляється власний капітал компанії,  у тому числі:  акціонерний 
капітал,  що складається з  простих іменних акцій,  та інші статті  власного капіталу,  а  саме, 
резервний  капітал  та  нерозподілений  прибуток.  Основні  цілі  управління  капіталом: 
підтримання достатності капіталу, що встановлено законодавчо, та адекватності капіталу для 
ведення діяльності та максимізації вигод акціонерів. Компанія управляє капіталом та змінює 
його  у  залежності  від  економічних  вимог  та  вимог  законодавства.  Показник,  що 
використовується  компанією  для  управління  капіталом  –  коефіцієнт  фінансової  стійкості 
(показник  концентрації  власного  капіталу,  коефіцієнт  фінансової  незалежності),  що 
розраховується  як  відношення  власного  капіталу  до  підсумку  пасиву,  мінімальне  значення 
якого встановлене компанією на рівні 0,5. Так, станом на 01.01.2012 р. коефіцієнт фінансової 
стійкості становив – 0,98, на 31.12.2012 р. – 0,98. Компанія є фінансово стійкою.

Страхова  компанія  виконує  вимоги  законодавства  стосовно  розміру  та  сплати 
акціонерних  (статутних)  капіталів  страхових  компаній  (не  менш  ніж  1000  000  евро),  умов 
забезпечення  платоспроможності,  перевищення  фактичного  запасу  платоспроможності 
страховика  над  розрахунковим  нормативним  запасом  платоспроможності.  Детальна 
інформація наведена у відповідному додатку до Звітних даних страховика за 2012 рік.

4. Плани щодо безперервної діяльності. 
Станом на 31.12.2012 р. управлінським персоналом було здійснено оцінку,  згідно з якою 

страхова  компанія  буде  в  подальшому  здійснювати  свою  діяльність  на  підставі  принципу 
безперервності.  Управлінському персоналу не відомо про будь-які події  або умови,  які можуть 
(окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності товариства продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. 

5. Основа підготовки фінансової звітності.
Фінансова  звітність  Приватного  акціонерного  товариства  «ПОЛІСЬКА  СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ» підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
– МСФЗ), уключаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ та тлумачення до них.

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, є попередньою першою 
фінансовою  звітністю,  підготовленою  у  відповідності  до  МСФЗ.  Датою  переходу  компанії  на 
МСФЗ є 01 січня  2012 року.  Порівняльна інформація  за  періоди,  що передують 01 січня  2012 
року, не наводиться у фінансовій звітності.

Функціональною  валютою  ведення  бухгалтерського  обліку  є  гривня  (надалі  –  грн»). 
Фінансова  звітність  представлена  в  тисячах  українських  гривень  (далі  –  тис.  грн.),  якщо  не 
зазначено інше.

Ця  фінансова звітність складена на основі облікових даних компанії, відповідним чином 
скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.

6. Принципи облікової політики. 
Принципи  облікової  політики,  що  використані  при  підготовці  цієї  фінансової  звітності, 

представлені нижче. 

6.1. Страхові премії. 
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Валові премії підписані складаються з усіх сум премій за страховими контрактами та є 
мірою  продажів.  Валові  премії,  підписані  за  короткостроковими  страховими  контрактами, 
включають валову суму до сплати власником страхового полісу за контрактом, а також премії за 
весь  період  ризику,  покритого  контрактом,  який  укладений  протягом  облікового  періоду, 
незалежно  від  того,  ви  підлягають  вони  сплаті  у  повному обсязі  в  цьому обліковому періоді. 
Валові  премії  підписані  визнаються  з  дати,  з  якої  страхове покриття  за  страховим контрактом 
набуває  чинності.  Премії  за  короткостроковими  страховими  контрактами  визнаються  у  складі 
доходу  протягом  строку  дії  контракту  пропорційно  сумі  забезпеченого  страхового  покриття. 
Частка премій, підписаних за чинними контрактами, яка відноситься до ризику,  що не сплинув 
станом на кінець звітного періоду,  відноситься на майбутні  періоди та обліковується як резерв 
незароблених премій. Довгострокові страхові контракти протягом звітного періоду компанією не 
укладались.

Премії,  передані  у  перестрахування  включають  усі  премії,  які  сплачені  або  підлягають 
сплаті  за  договорами  вихідного  перестрахування,  укладеними  компанією.  Премії,  передані  у 
перестрахування,  та частка перестраховиків  у страхових резервах визнаються та у подальшому 
оцінюються  узгоджено  із  сумами,  пов’язаними  з  перестрахованими  страховими  контрактами, 
відповідно до умов кожного договору перестрахування. Премії до сплати за короткостроковими 
страховими контрактами обліковуються як премії перестрахування, передані на дату виникнення 
відповідальності з перестрахування, і включають загальну суму премій до сплати за весь період 
покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинності в обліковому періоді. 
Премії,  передані  у  перестрахування,  визнаються  у  складі  витрат  пропорційно  тому,  як 
скорочується період перестрахованих ризиків.

6.2. Страхові виплати. 
Страхові виплати включають страхові виплати власникам страхових полісів. Валова сума 

страхових виплат визнається у тому періоді, в якому вони виникають, на основі розрахункових 
зобов’язань з компенсації, що підлягає виплаті власнику страхового поліса або третій особі. Якщо 
сума страхової виплати визначена і підлягає сплаті, валова сума страхових виплат обліковується 
у  складі  витрат  разом  із  відповідною  сумою  кредиторської  заборгованості  перед  власниками 
страхових полісів з одночасним зменшенням резерву збитків за цими виплатами.

6.3. Аквізиційні витрати 
Аквізиційні  витрати  включають  витрати,  пов’язані  з  укладанням  нових  та  поновленням 

існуючих  страхових  контрактів.  При  початковому  визнанні  змінні  аквізиційні  витрати  за 
страховими  контрактами  капіталізуються  компанією  у  відповідних  відстрочених  аквізиційних 
витратах та амортизуються відповідно до доходу, визнаного за такими страховими контрактами. 
Усі інші витрати, пов’язані з новими або поновленими контрактами, які не змінюються у прямій 
залежності від придбання нових або поновлення існуючих страхових контрактів, відносяться на 
витрати у момент їх виникнення. 

6.4. Страхові резерви
Страхові резерви компанії включають:

• резерв незароблених премій;

• резерв збитків (резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, але не 
заявлені).

На  кінець  кожного  звітного  періоду  компанія  оцінює  адекватність  своїх  визнаних 
страхових резервів (зобов’язань), використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових 
потоків  за  своїми  страховими  контрактами.  Якщо  ця  оцінка  показує,  що  балансова  вартість 
страхових резервів компанії  (за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та 
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відповідних  нематеріальних  активів)  є  неадекватною  в  контексті  очікуваних  майбутніх 
грошових потоків, нестача повністю визнається у прибутку чи збитку звітного періоду.

Частки  перестраховиків  у  страхових  резервах  (зобов’язаннях)  визнаються  як  активи 
перестрахування. Наприкінці кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні 
свідчення  того,  що  корисність  активів  перестрахування  зменшилася.  Корисність  активу 
перестрахування зменшується, якщо:
- є  об’єктивне  свідчення  того,  що  внаслідок  події,  яка  відбулася  після  первісного  визнання 

активу перестрахування, компанія може не отримати всі суми, які повинні їй сплачуватися за 
умовами контракту; та 

- вплив  такої  події  на  суми,  які  отримає  компанія  від  перестраховика,  можна  достовірно 
оцінити.

6.5. Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові  активи,  доступні  для  продажу,  визнаються  коли  компанія  стає  стороною  за 

договором  у  відношенні  таких  активів.  Первісна  їх  оцінка  здійснюється  за  справедливою 
вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових 
активів.  Справедлива  вартість  визначається  на  базі  котирувальної  ринкової  ціни.  Якщо 
фінансовий  актив  не  має  котирувань,  то  такий  фінансовий  актив  оцінюється  за  справедливою 
вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або 
шляхом  розрахунку  дисконтованих  грошових  потоків  (лише  для  боргових  цінних  паперів). 
Виняток складають інвестиції  в інструменти власного капіталу,  за якими відсутні  котирувальні 
ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена,  а 
також  пов’язані  з  ними  похідні  інструменти,  які  оцінюються  за  собівартістю.  Проценти  за 
фінансовими  активами,  доступними  для  продажу,  розраховані  за   методом ефективної  ставки, 
відображаються  у  Звіті  про  фінансові  результати  (Звіті  про  прибутки  та  збитки)  за  статтею 
«Процентні  доходи».  Дивіденди  за  доступним  для  продажу  інструментом   власного  капіталу 
визнаються як прибуток, коли встановлено право компанії  на отримання платежу. 

Зміни  справедливої  вартості  вказаної  категорії  фінансових  активів  відображаються  в 
іншому сукупному прибутку (та, відповідно,  у власному капіталі)  у тому періоді, у якому вони 
виникли.  Якщо зменшення  справедливої  вартості  доступного  для  продажу фінансового  активу 
визнано в іншому сукупному прибутку та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу, 
кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного 
капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка 
дорівнює  різниці  між  вартістю  його  придбання  і  поточною  справедливою  вартістю,  за 
вирахуванням збитку від зменшення корисності  цього фінансового активу,  раніше визнаного у 
прибутку  чи  збитку.  Якщо  в  наступному періоді  справедлива  вартість  боргового  інструмента, 
класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно 
пов’язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток 
від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення 
корисності  інвестицій  в  інструменти  власного  капіталу,  визнані  в  прибутку  чи  збитку,  не 
сторнуються.

6.5. Дебіторська заборгованість
Дебіторська  заборгованість  є  непохідним фінансовим активом та визнається  тільки коли 

компанія  стає  стороною  контрактних  положень.  Первісна  оцінка  дебіторської  заборгованості 
здійснюється  за  справедливою  вартістю  плюс  витрати  на  операцію,  які  прямо  відносяться  до 
цього  фінансового  активу.  Справедливою  вартістю  дебіторської  заборгованості  є  справедлива 
вартість  наданої  (отриманої)  компенсації.  Подальша  оцінка  здійснюється  за  амортизованою 
собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. 
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Станом на кожну звітну дату компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що 
корисність  дебіторської  заборгованості  зменшилася.  Балансова  вартість  дебіторської 
заборгованості  зменшується  через  рахунок  резерву  під  знецінення  з  одночасним  визнанням 
збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності 
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після 
визнання  зменшення  корисності,  то  раніше  визнаний  збиток  від  зменшення  корисності 
сторнується.   Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості,  яка перевищує 
суму,  що  її  мала  б  амортизована  вартість  у  разі  невизнання  зменшення  корисності  на  дату 
сторнування.  Резерв  під  знецінення  дебіторської  заборгованості  визначається  розрахунковим 
методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості компанії.

6.6. Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія становиться стороною за 

договором щодо  таких  активів.  Первісна  оцінка  здійснюється  за  справедливою вартістю плюс 
витрати  на  операцію,  які  прямо  відносяться  до  цих  фінансових  активів.  Подальша  оцінка 
здійснюється  за  амортизованою  вартістю  з  використанням  методу  ефективної  ставки  відсотка. 
Наприкінці кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що 
корисність  інвестицій,  утримуваних  до  погашення,  зменшилася.  При  наявності  об’єктивних 
свідчень  того,  що  відбувся  збиток  від  зменшення  корисності  інвестицій,  утримуваних  до 
погашення,  величина  збитку  визначається  як  різниця  між  балансовою  вартістю  активу  та 
теперішньою  вартістю  попередньо  оцінених  майбутніх  грошових  потоків,  дисконтованих  за 
первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, 
утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх 
балансовою  вартістю  та  теперішньою  вартістю  попередньо  оцінених  майбутніх  грошових 
потоків,  дисконтованих  за  первісною  ефективною  ставкою  відсотка.  Ця  різниця  визнається 
витратами звітного періоду. 

6.7. Основні засоби
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):

• земельні ділянки;

• будівлі, споруди і передавальні пристрої;

• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);

• транспорті засоби;

• інструменти, прилади, інвентар (меблі);

• інші основні засоби;

• інші необоротні матеріальні активи.

Критерії  визнання:  існує  ймовірність  того,  що  майбутні  економічні  вигоди,  пов’язані  з 
об’єктом, надійдуть в компанію, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена.

Методи оцінки основних засобів.
Первісна  оцінка  об’єктів  всіх  груп  основних  засобів  здійснюється  за   собівартістю,  що 

включає:
- ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); 
- будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та 
приведення його в стан, необхідний для експлуатації; 
- попередньо  оцінені  витрати  на  демонтаж,  переміщення  об’єкта  та  відновлення  території, 
зобов’язання за якими компанія на себе бере.
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Подальша  оцінка  основних  засобів  здійснюється  за  собівартістю  мінус  будь-яка 
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Амортизація  за  всіма  групами  основних  засобів  нараховується  із  застосуванням 
прямолінійного  методу.  Земля  має  необмежений  термін  експлуатації  і  тому  не  амортизується. 
Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

6.8. Нематеріальні активи
Нематеріальні  активи – немонетарні  активи, які не мають фізичної субстанції  та можуть 

бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від компанії або виникають 
внаслідок  договірних  або  інших  юридичних  прав  (незалежно  від  того,  чи  можуть  вони  бути 
відокремлені).  Нематеріальні  активи  визнаються  лише  тоді,  коли  існує  ймовірність  того,  що 
майбутні  економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть компанії та собівартість 
активу можна достовірно оцінити.

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна 
оцінка  здійснюється  за  собівартістю за  вирахуванням накопиченої  амортизації  та  накопичених 
збитків від зменшення корисності.

Амортизація  всіх  класів  (груп)  нематеріальних  активів  нараховується  із  застосуванням 
прямолінійного  методу.  Термін  корисного  використання  та  метод  амортизації  переглядаються 
один раз на рік.

6.9. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанії формуються як сума поточних податкових витрат, 

розрахованих  на  базі  оподатковуваного  прибутку  за  правилами  податкового  законодавства,  та 
відстрочених  податкових  витрат  (доходів).  Відстрочені  податкові  витрати  (доходи)  виникають 
внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених 
податкових зобов’язань.

Відстрочені  податкові  зобов’язання  визнаються  щодо  всіх  тимчасових  різниць,  що 
підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання 
активу  чи  зобов’язання.  Відстрочений  податковий  актив  визнається  щодо  всіх  тимчасових 
різниць,  що  підлягають  вирахуванню,  тією  мірою,  якою  є  ймовірним,  що  буде  отримано 
оподатковуваний  прибуток,  до  якого  можна  застосувати  тимчасову  різницю,  яка  підлягає 
вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного 
визнання  активу  або  зобов’язання.  Отримання  достатнього  оподатковуваного  прибутку  є 
ймовірним  тоді,  коли  відстрочений  податковий  актив  може  бути  зарахований  проти 
відстроченого податкового зобов’язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та 
буде  відновлено  в  тому  самому  періоді,  що  і  актив,  або  в  тому  періоді,  в  якому  збиток,  що 
виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуючий період. У випадках, коли 
немає достатніх відстрочених податкових зобов’язань щоб зарахувати відстрочений податковий 
актив,  актив  відображається  в  тій  мірі,  в  якій  ймовірно  виникнення  достатнього 
оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.

6.10. Забезпечення
Забезпечення визнаються компанією, якщо

- компанія має теперішню заборгованість внаслідок минулої події;
- ймовірно, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття ресурсів, які втілюють в 

собі економічні вигоди;
- суму заборгованості можна достовірно оцінити.
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Визнане  забезпечення  оцінюється  за  сумою,  яка  є  найкращою  оцінкою  видатків, 
необхідних для погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду. 

6.10. Запаси
Запаси  при первісному визнанні  обліковуються  за  собівартістю  придбання.  Собівартість 

запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час 
доставки запасів  до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх  у теперішній стан.   В 
Балансі  (Звіті  про  фінансовий  стан)  запаси  відображаються  за  найменшою  із  двох  величин: 
первісною вартістю або вартістю реалізації.  Уцінки відображаються шляхом створення резерву 
під знецінення запасів. Вартість рекламних запасів  відноситься на  витрати в момент придбання. 
Собівартість  одиниць  запасів  визначається  шляхом  використання  конкретної  ідентифікації  їх 
індивідуальної собівартості.  

6.12. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики.
Підготовка  фінансової  звітності  вимагає  від  керівництва  компанії  формування  суджень, 

оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів 
та  зобов’язань,  доходів  та  витрат,  відображених  у  звітності,  та  на  розкриття  інформації  щодо 
потенційних активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки 
та  припущення,  на  яких  вони  ґрунтуються,  регулярно  переглядаються.  Результати  перегляду 
облікових  оцінок  визнаються  у  періоді,  в  якому вони переглядаються,  а  також у  всіх  наступних 
періодах, на які впливають такі оцінки.

Нижче  наведені  професійні  судження,  які  найбільш  суттєво  впливають  на  суми,  що 
відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.

Принципи оцінки за справедливою вартістю
Компанія  класифікує  оцінки  за  справедливою  вартістю  за  допомогою  ієрархії  справедливої 

вартості:
1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для 
активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку,  які можна 
спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є 
ціни  котирування  на  активному  ринку.  Фінансовий  інструмент  вважається  котируваним  на 
активному ринку,  якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й 
регулярно  здійснювані  ринкові  операції  між  незалежними  сторонами.  Справедлива  вартість 
визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції 
незалежних  сторін.  Мета  визначення  справедливої  вартості  для  фінансового  інструмента,  який 
відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція 
з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку,  до якого 
компанія має безпосередній доступ. 

Якщо  ринок  для  фінансового  інструмента  не  є  активним,  компанія  визначає  справедливу 
вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових 
операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиланні 
на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента,  аналізі  дисконтованих грошових 
потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки 
в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість 
оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються 
ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично компанія обстежує 
методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних 
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ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених 
ринкових даних. 

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:  
- вартість грошей у часі;
- кредитний ризик;
- ціни на валютних біржах;
- товарні ціни;
- ціни на інструменти капіталу;
- волатильність;
- ризик дострокового погашення та ризик відмови;
- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Первісне визнання  операцій з пов’язаними особами. 
В  ході  своєї  звичайної  діяльності  компанія  здійснює  операції  з  пов’язаними  особами.  У 

відповідності до МСБО 39, фінансові інструменти повинні спочатку відображатись за справедливою 
вартістю.  За  відсутності   активного  ринку  для  таких  операцій  для  того,  щоб  визначити,  чи 
проводились  операції  за  ринковими  або  неринковими  процентними  ставками,  використовуються 
професійні  судження.  Основою  для  судження  є  ціноутворення  на  аналогічні  види  операцій  з 
непов’язаними сторонами та  аналіз ефективної процентної ставки. 

7. Перехід на нові та переглянуті стандарти 
Зміни до стандартів, що набули чинності та застосовуються до фінансової звітності  

за 2012 рік.
Зміни  до  МСБО  «Подання  фінансових  звітів»  змінюють  порядок  відображення  статей 

іншого  сукупного  доходу в  звіті  про сукупний  дохід.  Застосовуються  для  річних періодів,  що 
починаються  з  1  липня  2012  року  та  пізніше.  У  відповідності  до  змін,  компанії  зобов’язані 
розподіляти статті, які представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві категорії, виходячи 
з  того,   чи можуть  ці  статті  бути  перенесені  до складу прибутків  і  збитків  в майбутньому.  Ті 
статті,  які  не  можуть  бути  перенесені  (наприклад,  доходи  від  переоцінки  основних  засобів) 
повинні відображатися окремо від статей, які в майбутньому можуть бути перенесені до складу 
прибутків і збитків. Компанії, які приймуть рішення  подавати статті іншого сукупного доходу до 
оподаткування, повинні будуть окремо відображати суму податку за двома категоріями.

Змінами до МСБО 12 «Податки на прибуток» введено виняток в діючий порядок оцінки 
відстрочених податкових активів або зобов’язань, що виникають у відношенні до інвестиційної 
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю. Застосовуються для річних періодів, 
що починаються з 1 січня 2012 року та пізніше. МСБО 12 доповнено додаткове виключення, а 
саме, спростовне допущення про те, що вартість інвестиційної нерухомості, яка відображається за 
справедливою вартістю, буде відшкодована виключно шляхом продажу. Спростовне допущення 
також  застосовується  до  відстрочених  податкових  активів  або  зобов’язань,  які  виникають  у 
відношенні  до  інвестиційної  нерухомості,  що  придбана  в  рамках  об’єднання  бізнесу,  якщо 
покупець в подальшому використовує модель оцінки за справедливою вартістю. Допущення про 
відшкодування  шляхом  виключно  продажу  спростовується,  якщо  інвестиційна  нерухомість 
амортизує   та  утримується  в  рамках  бізнес-моделі,  метою  якої  є  отримання  практично  всіх 
економічних  вигід,  пов’язаних  з  цією  інвестиційною  нерухомістю,  впродовж  певного  періоду 
часу, а не в результаті продажу. Допущення не може бути спростоване у відношенні до власної 
землі, яка є інвестиційною нерухомістю, оскільки вартість землі може бути відшкодована лише в 
результаті  продажу.  Зміни  також  передбачають  включення  ПКТ  21  «Податки  на  прибуток: 
відшкодування переоцінених активів,  що не амортизуються» в  МСБО 12,  у  зв’язку з  тим,   що 
воно застосовується аналогічно в ряді ситуацій. Ці зміни є важливими лише для тих компаній, які 
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відображають інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю і не є, на сьогоднішній час, 
актуальними  для  компанії,  оскільки  компанія  застосовує  модель  оцінки  інвестиційної 
нерухомості за  собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності.

Зміни до стандартів,  що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2013 року і  
пізніше.

Було  переглянуто  МСБО  19  «Виплати  працівникам»  шляхом  внесення  значних  змін  в 
порядок  визнання  та  оцінки  витрат  за  пенсійними  планами  з  визначеною  виплатою  при 
звільненні.  Також  були  змінені  вимоги  до  розкриття  інформації  про  всі  види  винагород 
працівникам. Переглянутий стандарт набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Основні зміни такі:
• Визнання актуарних прибутків та збитків: 
Актуарні прибутки і збитки тепер називаються «результатами подальших оцінок», і їх необхідно 
буде відразу визнавати у складі іншого сукупного доходу. Актуарні прибутки і збитки тепер не 
можна буде переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати  у 
складі  прибутків  або  збитків.  Результати  повторних  вимірювань,  які  визнані  у  складі  іншого 
сукупного доходу, не можна буде в майбутні періоди перенести в прибутки і збитки. 
• Визнання вартості послуг минулих періодів / скорочення пенсійного плану:
Вартість  послуг  минулих періодів буде визнаватися  в тому періоді,  в  якому відбудуться  зміни 
умов  пенсійного  плану.  Виплати,  на  які  у  працівника  ще  не  виникло  права,  не  будуть 
розподілятися на весь період надання послуг в майбутньому. Скорочення  пенсійного плану бути 
мати місце лише у випадку значного скорочення кількості  працівників.  Прибутки  (збитки),  які 
виникають в результаті скорочення пенсійного плану, враховуються як вартість послуг минулих 
періодів.
• Оцінка витрат пенсійного плану: 
До річних витрат за пенсійним планом (фондом) будуть відноситися чисті процентні витрати або 
доходи, розраховані із застосуванням ставки дисконтування до чистого активу або зобов’язання 
за пенсійним планом з визначеною виплатою.
• Подання інформації в звіті про прибутки та збитки:
Витрати на виплати будуть розподілятися між 
1)  витратами  на  виплати,  нарахованими  в  поточному  періоді  (вартість  послуг  працівників 
поточного періоду),  змінами виплат (вартість послуг  минулих періодів,  скорочення пенсійного 
плану та погашення зобов’язань за пенсійним планом); та 
2) фінансовими витратами або доходами.
Такий аналіз  може бути поданий у звіті  про прибутки і  збитки або у примітках до фінансової 
звітності. 
• Вимоги до розкриття інформації:
Введені  додаткові  вимоги  до  розкриття  інформації  з  метою  подання  характеристик  планів 
винагород працівників,  сум, визнаних у фінансовій звітності,  а також ризиків,  як виникають за 
панамами з визначеними виплатами і планами декількох роботодавців.
• Відмінність між «короткостроковими» та «іншими довгостроковими» виплатами:
Віднесення  виплат  до  короткострокових  та  довгострокових  для  цілей  оцінки  здійснюється  за 
очікуваною датою платежу, а не за датою, на яку можна вимагати платежу. 
• Облік витрат і податків, пов’язаних з планами винагород працівників:
Податки, які відносяться до планів винагород працівників, необхідно обліковувати в залежності 
від  їх  характеру  або  у  складі  доходів  від  активів  плану,  або  в  розрахунку  зобов’язань  плану. 
Витрати на управління інвестиціями необхідно відображати у складі доходів за активами плану, 
або в розрахунку зобов’язань плану. Витрати на управління інвестиціями необхідно відображати 
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у складі доходів за активами плану; інші витрати на управління планом винагород працівників 
слід відносити на витрати в тому періоді, в якому вони понесені. 
• Виплати при звільненні: 
Будь яка виплата, за якою виникає зобов’язання з надання послуг в майбутньому, не є виплатою 
при звільненні. Зобов’язання з виплати при звільненні визнається в тому випадку, коли компанія 
більш  не  має  можливості  скасувати  приплату  при  звільненні  або  якщо  компанія  визнає  всі 
відповідні витрати з реструктуризації.
• Характеристики розділення ризиків або витрат: 
Оцінка зобов’язань повинна відображати економічну сутність договірних відношень, якщо ризик 
роботодавця  обмежений  та  якщо  роботодавець  може  використати  внески  працівників  для 
покриття дефіциту плану. 
Зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам», на сьогоднішній час, не є актуальними для компанії.

Зміни  до МСФЗ 1  «Перше  застосування  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності», 
звільняють від ретроспективного застосування МСФЗ державних позик. Набирають чинності з 1 
січня 2013 року. Ці зміни привели вимоги МСФЗ 1 у відповідність з вимогами МСБО 20 «Облік 
державних  грантів  і  розкриття  інформації  про  державну  допомогу»   у  відношенні  до 
перспективного визначення справедливої вартості державних позик з процентною ставкою нижче 
ринкової.  Звільнення  від  ретроспективного  застосування  дозволяє  компаніям,  які  вперше 
складають звітність  за  МСФЗ, використовувати для таких позик балансову вартість,  визначену 
згідно національних стандартів обліку.
Зміни  до  МСФЗ  1  «Перше  застосування  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності»  не  є 
актуальними для компанії.

Зміни  до  керівництва  із  застосування  МСБО  32  «Фінансові  інструменти:  подання», 
роз’яснюють деякі вимоги до згортання фінансових активів і фінансових зобов’язань у звіті про 
фінансовий  стан.  Також,  Правління  КМСФЗ  оприлюднило  зміни  до  МСФЗ  7  «Фінансові 
інструменти: розкриття», які направлені на покращення розкриття інформації про згортання. Ці 
нові  вимоги  до розкриття  інформації  призначені  для  того,  щоб забезпечити  краще  порівняння 
інформації,  наведеної  в  фінансовій  звітності,  складеній  за  МСФЗ,  та  фінансовій  звітності, 
складеній у відповідності до національних стандартів США. Зміни до МСМФЗ 7 застосовуються 
до річних періодів, що починаються з 1 січня 2013 року з ретроспективним застосуванням. Зміни 
до  МСФЗ  32  застосовуються  до  річних  періодів,  що  починаються  з  1  січня  2014  року  з 
ретроспективним застосуванням.
Поправки роз’яснюють,  що право згортання повинно існувати на теперішній момент,  тобто не 
повинно залежати  від майбутніх  подій.  Воно також повинно бути  юридично  дійсним для  всіх 
контрагентів  в  ході  звичайної  діяльності,  а  також  у  випадку  невиконання  зобов’язань, 
неплатоспроможності  або  банкрутства.  Зміни  також  роз’яснюють,  що  механізми  валових 
розрахунків  з  можливістю  виключити  кредитний  ризик  і  ризик  ліквідності,  та  обробляти 
дебіторську  і  кредиторську  заборгованість  в  рамках  єдиного  процесу  розрахунків  –  фактично 
еквівалентні згортанню, тобто вони задовольняють критерію МСБО 32.
Зміни вимагають розкриття більшого об’єму інформації. Основний акцент робиться на розкриття 
кількісної інформації про визнані фінансові інструменти, за якими здійснено згортання. 
При  підготовці  фінансової  звітності  за  рік,  що  закінчився  31  грудня  2012  року,  компанія 
застосовувала достроково зміни до МСБО 32 та до МСФЗ 7.

Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2013 року і пізніше.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набуває чинності для річних періодів, що починаються 

01 січня 2015 року або після цієї дати та застосовується ретроспективно (дострокове застосування 
дозволяється). 
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Стандарт був випущений в результаті першого етапу проекту Ради з МСФЗ по заміні МСБО 39 
«Фінансові інструменти: класифікація та оцінка». 
МСФЗ  9  передбачає,  що  при  первісному  визнанні  всі  фінансові  активи  оцінюються  за 
справедливою вартістю, окрім боргових інструментів, які можуть (якщо немає можливості оцінки 
за справедливою вартістю) оцінюватися за амортизованою вартістю, за умови що:

- актив  утримується  в  рамках  бізнес-моделі,  завданням  якої  є  утримання  активів  з 
метою отримання договірних грошових потоків;

- договірні умови щодо фінансового активу призводять до виникнення на конкретні 
певні  дати  грошових  потоків,  які  представляють  собою  виключно  виплати  основної  суми 
заборгованості та відсотків на основну суму заборгованості, що залишається непогашеною.

Всі  фінансові  активи,  що є інвестиціями в  інструменти капіталу,  оцінюються за  справедливою 
вартістю  з  відображенням  змін  справедливої  вартості  або  в  іншому  сукупному  доході  або  в 
прибутку чи збитку. 
МСФЗ 9 встановлює, що до фінансових зобов'язань, до яких застосовується можливість оцінки за 
справедливою вартістю,  сума зміни справедливої  вартості  зобов’язання,  що зумовлена змінами 
кредитного  ризику,  повинна  подаватися  у  складі  іншого  сукупного  доходу  (якщо  тільки  таке 
подання не призведе до виникнення або збільшення облікової невідповідності у складі прибутку 
чи збитку).  Залишкова частина зміни справедливої  вартості у всіх випадках надається у складі 
прибутку або збитку. 
Компанія не застосовувала достроково МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

МСФЗ  10  «Консолідована  фінансова  звітність»  замінює  попереднє  керівництво  по 
визначенню контролю и консолідації,  наведені  в МСБО 27 «Консолідовані  та окремі фінансові 
звіти»  (перейменований  в  «Окремі  фінансові  звіти»)  та  ПКТ  12  «Консолідація:  суб’єкти 
господарювання спеціального призначення». Стандарт набуває чинності для річних періодів, що 
починаються 01 січня 2013 року або після цієї дати (дострокове застосування дозволяється). 
В МСФЗ 10 змінено визначення контролю таким чином, що під час оцінки наявності контролю 
застосовуються  одні  і  ті  ж  критерії  для  всіх  компаній.  Це  визначення  підкріплено  детальним 
керівництвом з практичного застосування, яке роз’яснює різні способи, як компанія,  що звітує, 
(інвестор) може контролювати іншу компанію (об’єкт інвестування).
В  новому  визначенні  контролю  основна  увага  приділяється  наявності  впливу  та  змінної 
доходності,  без  яких  контроль  неможливий.  Вплив  означає  наявність  можливості  направляти 
діяльність,  яка  суттєво  впливає  на  дохідність.  Дохідність  повинна  змінюватися  та  може  бути 
позитивною, від’ємною або включати і те, й інше. Визначення впливу ґрунтується на поточних 
фактах  та  обставинах  і  повинно  оцінюватися  на  постійній  основі.  Той  факт,  що  контроль,  як 
очікується,  буде  мати  тимчасовий  характер,  не  відміняє  вимоги  консолідувати  об’єкти 
інвестування, які знаходяться під контролем одного інвестора. Про наявність у інвестора впливу 
можуть свідчити права голосу або договірні права, або їх поєднання. 
МСФО 10 також включає  керівництво з  визначення  прав  участі  та  прав  захисту.  Права участі 
дають інвестору можливість направляти діяльність об’єкта інвестування, яка суттєво впливає на 
доходність. Права захисту дають інвестору можливість блокувати певні рішення, які виходять за 
рамки звичайної діяльності.
Новий  стандарт  включає  керівництво  про  відношення  агента  і  принципала  та  розглядає  ряд 
факторів,  які  повинні  враховуватися  під  час  прийняття  рішення  про  те,  чи  володіє  інвестор 
контролем або виступає у якості агента.
Компанії  мають  переглянути  периметр  консолідації,  що може привести  до  включення  в  нього 
додаткових підприємств,  відповідно,  можуть  зазнати змін склад компаній,  що включаються до 
консолідованої  фінансової  звітності.  Стандарт  є  важливим  лише  для  компаній,  що  складають 
консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.
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МСФЗ  11  «Спільна  діяльність»  набуває  чинності  з  1  січня  2013  року  (дострокове 
застосування дозволяється). Цей стандарт скоротив кількість видів спільної діяльності до двох: 
спільні  операції  та  спільні  підприємства.  Для  спільно  контрольованих  підприємств  скасована 
можливість  обліку  за  методом  пропорційної  консолідації.  Учасники  спільного  підприємства 
зобов’язані  застосовувати  метод  участі  в  капіталі.  Підприємства,  які  приймають  участь  в 
спільних операціях будуть застосовувати порядок обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, 
пов’язаних з їх часткою участі у спільній операції,  відповідно до МСФЗ, що застосовуються до 
конкретних активів, зобов’язань, доходів та витрат.  
Згідно МСФЗ 11, угоди про спільну діяльність можуть представляти собою або угоди про спільні 
операції,  або  угоди  про  спільні  підприємства.  Поняття  «спільно  контрольованих  активів»,  яке 
використовувалось  в  МСБО  31  «Частки  у  спільних  підприємствах»,  було  скасоване  як 
самостійний вид спільної діяльності та об’єднано з поняттям «спільні операції».
Спільні  підприємства  обліковуються  за  методом  участі  в  капіталі,  відповідно  до  МСБО  28 
«Інвестиції в асоційовані підприємства». Компаніям не дозволяється обліковувати частку участі в 
спільному підприємстві за методом пропорційної консолідації.
Дія нового стандарту розповсюджується на компанії, які вже мають угоди про спільну діяльність, 
або ті, які плануються укласти такі угоди.

МСФЗ 12  «Розкриття  інформації  про  частки  участі  в  інших  суб'єктах  господарювання» 
визначає  обсяг  розкриття  інформації  для  компаній,  які  готують  звітність  у  відповідності  до 
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Вимоги МСФЗ 
12  замінюють  вимоги  до  розкриття  інформації,  що  передбачені  МСБО  28  «Інвестиції  в 
асоційовані  підприємства»,   МСБО 27 «Консолідовані  та  окремі  фінансові  звіти» та МСБО 31 
«Частки у спільних підприємствах». Стандарт набуває чинності з 1 січня 2013 року (дострокове 
застосування дозволяється).
МСФЗ  12  вимагає  розкриття  інформації,  яке  допоможе  користувачам  фінансової  звітності 
оцінити  характер, ризики та фінансові наслідки, пов’язані з участю в дочірніх та асоційованих 
підприємствах, угодах про спільну діяльність і неконсолідованих структурних компаніях. 

МСФЗ  13  «Оцінка  справедливої  вартості»  має  застосовуватися  до  річних  періодів,  що 
починаються  01 січня  2013 року або пізніше (дострокове застосування дозволяється).  В цьому 
стандарті об’єднані всі вказівки щодо оцінки за справедливою вартістю. Стандарт направлений на 
підвищення  якості  розкриття  інформації  щодо  справедливої  вартості.  При  цьому,  в  МСФЗ 13 
відсутня інформація про те, коли необхідне вимірювання справедливої вартості. 
Передбачається, що вимоги нового стандарту можуть вплинути на необхідність перегляду компанією 
процесів та процедур, що використовуються для визначення справедливої вартості. 

Наслідки  застосування  в  майбутньому  нових  стандартів  та  змін  до  стандартів 
залежатимуть  від  активів  і  зобов’язань,  що  матиме  компанія  на  дату  їх  застосування,  тому 
визначити  їх  майбутній  вплив  в  кількісному  виразі  на  даний  час  неможливо.  Керівництво 
компанії  оцінює  можливий  майбутній  вплив  від  застосування  нових  (оновлених)  стандартів, 
тлумачень і не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому, на необхідність перегляду 
процедур,  що  використовуються  для  визначення  справедливої  вартості,  та  на  класифікацію  і 
оцінку фінансових активів та зобов’язань компанії. 

8. Перше застосування МСФЗ
Ця  фінансова  звітність  є  першою  попередньою  фінансовою  звітністю,  яку  компанія 

підготувала   у  відповідності  до  Міжнародних  стандартів  фінансової  звітності  (МСФЗ).  Датою 
переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року. За попередні звітні періоди, що закінчилися 31 грудня 2011 
року,  компанія  складала  свою  фінансову  звітність  у  відповідності  до  Положень  (стандартів) 
бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО). 
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Компанія підготувала цю фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у 
відповідності до МСФЗ, які застосовуються у відношенні до звітних періодів станом на 31 грудня 
2013 року (ці стандарти застосовуються достроково).

Компанія не застосовувала добровільні звільнення від вимог інших МСФЗ, передбачені МСФЗ 
1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».

У фінансовій звітності  за 2012 рік не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік,  крім 
статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2011 року (01 січня 2012 року). 

Оціночні  значення  на 01 січня  2012 року та  31 грудня 2012 року відповідають оціночним 
значенням  на  ці  ж  дати,  прийнятим  згідно  з  П(с)БО,  після  трансформаційних  коригувань  з 
врахуванням відмінностей в облікових політиках.

Узгодження власного капіталу станом на 01.01.2012 року

Актив
При-
мітка П(с)БО Коригування МСФЗ

1 2 3 4 5

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:      
       залишкова вартість  92 55 147
       первісна вартість  162 0 162
       накопичена амортизація 1 -70 55 -15
Незавершені капітальні інвестиції      

Основні засоби:      

       залишкова вартість  12 0 12
       первісна вартість  210 0 210
       накопичена амортизація  -198 0 -198
Довгострокові біологічні активи:     
       справедлива (залишкова) вартість      

       первісна вартість     

       накопичена амортизація      

Довгострокові фінансові інвестиції:      

       які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

 
   

       інші фінансові інвестиції 2 18 636 -2 970 15 666

Довгострокова дебіторська заборгованість  1 870 0 1 870
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості      
       первісна вартість інвестиційної нерухомості      
       знос інвестиційної нерухомості      

Відстрочені податкові активи 3  9 9
Гудвіл      
Інші необоротні активи     
Усього за розділом І  20 610 -2 906 17 704
ІІ. Оборотні активи      

Виробничі запаси  7 0 7
Поточні біологічні активи      

Незавершене виробництво     

Готова продукція     

Товари      

Векселі одержані      
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Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      

       чиста реалізаційна вартість  191  191
       первісна вартість  191 0 191
       резерв сумнівних боргів   0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:     

       з бюджетом      

       за виданими авансами      

       з нарахованих доходів  3 0 3
       із внутрішніх розрахунків     
Інша поточна дебіторська заборгованість  4 775  4 775
Поточні фінансові інвестиції 4 0 814 814
Грошові кошти та їх еквіваленти:     

       в національній валюті 4 956 -814 142
       у тому числі в касі      

       в іноземній валюті      

Інші оборотні активи 5, 8 0 15 15
Усього за розділом ІІ  5 932          15 5 947
ІІІ. Витрати майбутніх періодів     
ІV. Необоротні активи та групи вибуття     

Баланс  26 542 -2 891 23 651
І. Власний капітал      
Статутний капітал  22 000 0 22 000
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал     
Інший додатковий капітал      

Резервний капітал  879 0 879

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1, 2, 
3, 5, 
6, 7 3 273 -2 947 326

Неоплачений капітал     

Вилучений капітал     

Усього за розділом І  26 152 -2 947 23 205

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів     

Забезпечення виплат персоналу 6 0 30 30
Інші забезпечення     

Сума страхових резервів 7 383 26 409

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 8 -75 -75
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті 
переможцям лотереї

 
   

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

 
   

Цільове фінансування     

Усього за розділом ІІ  308 56 364

ІІІ. Довгострокові зобов'язання     

Довгострокові кредити банків     

Інші довгострокові фінансові зобов'язання     

Відстрочені податкові зобов'язання     

Інші довгострокові  зобов'язання     
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Усього за розділом ІІІ  0 0 0
ІV. Поточні зобов'язання     

Короткострокові кредити банків     

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями     

Векселі видані     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  64  64
Поточні зобов'язання за розрахунками:     

       з одержаних авансів     

       з бюджетом  16  16
       з позабюджетних платежів     

       зі страхування     

       з оплати праці     
       з учасниками     

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

 
   

Інші поточні зобов'язання  2  2
Усього за розділом ІV  82 0 82
V. Доходи майбутніх періодів     

Баланс  26 542 -2 891 23 651

Опис коригувань станом на 01.01.2012 року

При-
мітк

а Опис коригування
Дебет 

рахунку
Кредит 
рахунку

Сума, 
тис. грн.

1 Сторнування амортизації за безстроковими ліцензіями 44 13 -55

2
Визнання збитку від зменшення корисності фінансових 
інвестицій, доступних для продажу 44 14 2 970

3
Визнання відстроченого податкового активу з тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню 17 44 9

4
Перекласифікація депозитів зі статті "Грошові кошти та їх 
еквіваленти" до статті "Поточні фінансові інвестиції" 35 31 814

5 Визнання відстрочених аквізиційних витрат 37 44 15

6 Визнання забезпечення на оплату відпусток 44 47 30

7 Доформування страхових резервів 44 49 26

8
Перекласифікація частки перестраховиків у страхових резервах із 
зобов'язань в активи 37 47 -

Узгодження власного капіталу станом на 31.12.2012 року

Актив
При-
мітка П(с)БО Коригування МСФЗ

1 2 3 4 5

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:      
       залишкова вартість  104 55 159
       первісна вартість  174 0 174
       накопичена амортизація 1 -70 55 -15
Незавершені капітальні інвестиції      
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Основні засоби:      

       залишкова вартість  5 0 5
       первісна вартість  87 0 87
       накопичена амортизація  -82 0 -82
Довгострокові біологічні активи:     
       справедлива (залишкова) вартість      

       первісна вартість     

       накопичена амортизація      

Довгострокові фінансові інвестиції:      

       які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

 
   

       інші фінансові інвестиції 2 19 048 -2 970 16 078

Довгострокова дебіторська заборгованість     
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості      
       первісна вартість інвестиційної нерухомості      
       знос інвестиційної нерухомості      

Відстрочені податкові активи 3  11 11
Гудвіл      
Інші необоротні активи     
Усього за розділом І  19 157 -2 904 16 253
ІІ. Оборотні активи      

Виробничі запаси     
Поточні біологічні активи      

Незавершене виробництво     

Готова продукція     

Товари      

Векселі одержані      

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      

       чиста реалізаційна вартість  177  177
       первісна вартість  179 0 178
       резерв сумнівних боргів  -2 0 -1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:     

       з бюджетом     
       за виданими авансами      

       з нарахованих доходів  3 0 3
       із внутрішніх розрахунків     
Інша поточна дебіторська заборгованість  6 257  6 257
Поточні фінансові інвестиції 4 0 1 483 1 483
Грошові кошти та їх еквіваленти:     

       в національній валюті 4 1 703 -1 483 220
       у тому числі в касі      

       в іноземній валюті      

Інші оборотні активи 5, 8 0 16 16
Усього за розділом ІІ  8 140 16 8 156
ІІІ. Витрати майбутніх періодів     

ІV. Необоротні активи та групи вибуття     

Баланс  27 297 -2 799 24 498
І. Власний капітал      
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Статутний капітал  22 000 0 22 000
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал     
Інший додатковий капітал      

Резервний капітал  904 0 904

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1, 2, 
3, 5, 
6, 7 3 876 -2 892 984

Неоплачений капітал     

Вилучений капітал     

Усього за розділом І  26 780 -2 892 23 888

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів     

Забезпечення виплат персоналу  14 0 14
Інші забезпечення     

Сума страхових резервів 7 493 4 497

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 8 -89 -89
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті 
переможцям лотереї

 
   

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї

 
   

Цільове фінансування     

Усього за розділом ІІ  418 4 422
ІІІ. Довгострокові зобов'язання     

Довгострокові кредити банків     
Інші довгострокові фінансові зобов'язання     

Відстрочені податкові зобов'язання     

Інші довгострокові  зобов'язання     

Усього за розділом ІІІ  0 0 0
ІV. Поточні зобов'язання     

Короткострокові кредити банків     

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями     

Векселі видані     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  86  86
Поточні зобов'язання за розрахунками:     

       з одержаних авансів     

       з бюджетом  10  10
       з позабюджетних платежів     

       зі страхування     

       з оплати праці  1  1
       з учасниками     

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

    

Інші поточні зобов'язання  2  2
Усього за розділом ІV  99 0 99
V. Доходи майбутніх періодів     

Баланс  27 297 -2 888 24 409
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Стаття
При-
мітка П(с)БО Коригування МСФЗ

1 2 3 4 5

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)  1 280  1 280
Податок на додану вартість     
Акцизний збір     
Інші вирахування з доходу     

Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)  1 280  1 280

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -243  -243

Валовий: 
прибуток  1 037  1 037
збиток     
Інші операційні  доходи 7 270 26 296
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних унаслідок сількогосподарської діяльності     
Адміністративні витрати 5, 6 -664 31 -633
Витрати на збут  -4  -4
Інші операційні  витрати 7 -156 -4 -160
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних унаслідок сількогосподарської діяльності     
Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток  483  536
збиток     
Дохід від участі в капіталі     
Інші фінансові доходи  128  128
Інші доходи  292  292
Фінансові витрати     
Втрати від участі в капіталі     
Інші витрати  -192  -192

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті     
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
прибуток  711  764
збиток     
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або  від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності     
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або  від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності     

Податок на прибуток від звичайної діяльності 3 -83 2 -81

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності     
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
прибуток  628  683
збиток     

Надзвичайні: 
доходи     
витрати     
Податки з надзвичайного прибутку     
Чистий 
прибуток  628  683
збиток     

Опис коригувань станом на 31.12.2012 року
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При-
мітк

а Опис коригування
Дебет 

рахунку
Кредит 
рахунку

Сума, тис. 
грн.

1 Сторнування амортизації за безстроковими ліцензіями 44 13 -55

2
Визнання збитку від зменшення корисності фінансових 
інвестицій, доступних для продажу 44 14 2 970

3
Відновлення коригувань станом на 01.01.2012, пов'язаних з 
визнанням відстрочених податкових активів 98 44 9

3
Визнання відстроченого податкового активу з тимчасових 
різниць, що підлягають вирахуванню 17 98 11

4
Перекласифікація депозитів зі статті "Грошові кошти та їх 
еквіваленти" до статті "Поточні фінансові інвестиції" 35 31 1 483

5
Відновлення коригувань станом на 01.01.2012, пов'язаних з 
визнанням відстрочених аквізиційних витрат 92 44 15

5 Визнання відстрочених аквізиційних витрат 37 92 16

6
Відновлення коригувань станом на 01.01.2012, пов'язаних з 
визнанням забезпечення на оплату відпусток 44 92 30

7 Доформування страхових резервів 94 49 4

7
Відновлення коригувань станом на 01.01.2012, пов'язаних з 
доформуванням страхових резервів 44 71 26

8
Перекласифікація частки перестраховиків у страхових 
резервах із зобов'язань в активи 37 47 -

Примітка до рядків 010-012 Балансу «Нематеріальні активи»
Нематеріальні активи  компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті
Патенти 

та ліцензії

Права 
користування 

майном

Права на 
знаки 

для 
товарів і 
послуг

Програмне 
забезп-
ечення

Авторські 
та 

суміжні з 
ними 
права

Інші 
немате-
ріальні 
активи Усього

1 2 3 4 5 6 7 8

Балансова вартість на 
01 січня 2012 року, у т.ч. 147 - - - - - 147
первісна  вартість 147 - - 13 - 2 162
накопичена амортизація - - (13) - (2) (15)
Придбано за кошти 12 - - - - - 12
Придбано за рахунок 
цільового фінансування 
(державних грантів)

Надходження від 
внутрішньої розробки

Придбання в результаті 
об'єднання бізнесу - - - - - - -
Всього надійшло 12 - - - - - 12
Вибуло у зв’язку з лікві-
дацією у поточному році

  
-                  -              -             -             -             -              - 

Переведення до активів 
групи вибуття 

  
-                  -              -             -             -             -              - 

Всього вибуття, у т.ч.             -                  -              -             -             -             -              - 
вибуття первісної 
вартості

  
-                  -              -             -             -             -              - 

вибуття накопиченої                    -              -             -             -             -              - 
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амортизації - 
Амортизаційні 
відрахування - - - - - - -

Втрати від зменшення 
корисності, відображені у 
фінансових результатах - - - - - - -
Відновлення корисності 
через фінансові 
результати - - - - - - -
Переоцінка, у т.ч. - - - - - - -
переоцінка первісної 
вартості - - - - - - -
переоцінка зносу - - - - - - -
Інше - - - - - - -
Балансова вартість на 
31 грудня 2012 року, у 
т.ч. 159 - - - - - 159
первісна  вартість 159 - - 13 - 2 174
накопичена амортизація - - - (13) - (2) (15)
Довідково: вартість 
повністю замортизованих 
нематеріальних активів, 
які використовуються 
товариством - - - 13 - 2 15
Довідково: нематеріальні 
активи з невизначеним 
строком корисної 
експлуатації. 159 - - - - - 159
Довідково: нематеріальні 
активи, контрольовані 
товариством, але не 
визнані активами згідно 
МСБО 38 - - - - - - -

Нематеріальних активів, що  контролюються компанією, але не визнані активами, у зв’язку з 
невідповідністю критеріям визнання,  наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні  активи»,  компанія не 
має.

Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, компанія не має.
Протягом  звітного  періоду  змін  методів  амортизації  та  термінів  корисного  використання 

нематеріальних активів не було.
Протягом звітного періоду компанією не здійснювалася переоцінка вартості нематеріальних 

активів, зважаючи на відсутність свідчень істотної зміни їх вартості.
Ліцензії,  отримані  компанією  від  регулятивного  органу,  є  безстроковими,  тобто  мають 

невизначений строк корисного використання, тому амортизація на ці об’єкти нематеріальних активів 
компанією не нараховувалась.

Примітка до рядків 030-032 Балансу «Основні засоби»
Основні засоби  компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті

Земель-
ні 

ділян-
ки

Будівлі, 
споруди 

та 
переда-
вальні 

пристро
ї

Машини та 
обладнання

Транс-
портні 
засоби

Інстру-
менти, 

прилади, 
інвентар 
(меблі)

Інші 
основні 
засоби

Інші 
необорот-

ні 
матеріаль-
ні активи Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Балансова вартість на 
01 січня 2012 року, у т.ч. - - 12 - - - - 12
первісна (переоцінена) 
вартість - - 54 120 18 4 14 210
знос - (42) (120) (18) (4) (14) (198)
Придбано за кошти - - - - - - - -
Збудовано

Придбано за рахунок 
цільового фінансування 
(державних грантів)

Придбання в результаті 
об'єднання бізнесу - - - - - - - -
Поліпшення - - - - - - - -
Всього надійшло - - - - - - - -
Вибуття у зв'язку зі зміною 
класифікації, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первісної 
(переоціненої) вартості (5) (9) (4) 18 -
вибуття зносу 5 9 4 (18) -
Переведення до активів 
групи вибуття - - - - - - - -
Вибуття у зв'язку з 
реалізацією або 
ліквідацією, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первісної 
(переоціненої) вартості - - (2) (120) - - (1) (123)
вибуття зносу - - 2 120 - - 1 123
Всього вибуття, у т.ч. - - - - - - - -
вибуття первісної 
(переоціненої) вартості - - (7) (120) (9) (4) 17 (123)
вибуття зносу - - 7 120 9 4 (17) 123
Амортизаційні 
відрахування - - (8) - - - - (8)

Втрати від зменшення 
корисності, відображені у 
фінансових результатах - - - - - - - -
Відновлення корисності 
через фінансові 
результати - - - - - - - -
Переоцінка, у т.ч. - - - - - - - -
переоцінка первісної 
вартості - - - - - - - -
переоцінка зносу - - - - - - - -
Інше - - 1 - - - - 1
Балансова вартість на 
31 грудня 2012 року, у 
т.ч. - - 5 - - - - 5
первісна (переоцінена) 
вартість - - 47 - 9 - 31 87

знос - - (42) - (9) - (31) (82)

Станом на 01 січня 2012 року та  31 грудня 2012 року у компанії:
- відсутні  обмеження  на  право  власності,  а  також  основні  засоби  передані  в  заставу  для 

забезпечення зобов’язань;
- відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);
- відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів;
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- відсутні компенсації  третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, 
або які були втрачені чи передані;

- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.
Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів складає 70 тис. грн.
Протягом  2012  року  компанія  не  отримувала  основні  засоби  в  результаті  об'єднання 

підприємств. 
Протягом 2012 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та 

вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та 
суми зносу основних засобів не було.

Протягом  2012  року  компанія  не  отримувала  основні  засоби  за  рахунок  цільового 
фінансування.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу
Строки  корисного  використання  встановлюються  для  кожного  об’єкта  основних  засобів 

окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять: 

• машини та обладнання – 5 років;

• транспортні засоби – 5 років;

• інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки;

• інші основні засоби – 3 років;

• інші необоротні матеріальні активи  – 3 роки.
Примітка до рядків Балансу 040 «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств», 045 «Інші довгострокові фінансові інвестиції», 220 «Поточні 
фінансові інвестиції»

Фінансові інвестиції, що включені до статей балансу «Довгострокові фінансові інвестиції» та 
«Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:

Вид фінансових інвестицій

Станом на 01.01.2012 р. Станом на 31.12.2012 р.

Фінансові 
інвестиції за 

справедливою 
вартістю з 

відображенням 
переоцінки як 
прибутку або 

збитку

Фінансові 
інвестиції, 
доступні 

для 
продажу

Фінансові 
інвестиції, 
утримувані 

до 
погашення

Фінансові 
інвестиції за 

справедливою 
вартістю з 

відображенням 
переоцінки як 
прибутку або 

збитку

Фінансові 
інвестиції, 

доступні для 
продажу

Фінансові 
інвестиції, 

утримувані до 
погашення

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, в:

дочірні підприємства - - - - - -
асоційовані 
підприємства - - - - - -
спільну діяльність - - - - - -
Всього - - - - - -
Інші довгострокові фінансові інвестиції:
акції - 14 033 - - 14 445 -
облігації - - - - - -

частки у статутному 
капіталі - 1 633 - - 1 633 -
депозити - - - - - -
інші - - - - - -
Всього - 15 666 - - 16 078 -
Поточні фінансові інвестиції:
акції
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облігації

частки у статутному 
капіталі

депозити 814 1 483
інші
Всього - - 814 - - 1 483

Інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства компанія не має.
Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному 

капіталі підприємств, що не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі 
компанії  за  собівартістю.  Станом  на  01  січня  2012  року  компанією  був  визнаний  збиток  від 
зменшення корисності фінансовий інвестицій, доступних для продажу, в сумі 2 970 тис. грн.

Фінансові інвестиції,  утримувані до погашення, представляють собою депозити в банках та 
оцінюються  компанією  за  амортизованою  собівартістю.  Збитки  від  зменшення  корисності 
фінансових інвестицій, утримуваних до погашення, компанією не визнавались.

Фінансові інструменти
01.01.2012 31.12.2012

1 2 3

Фінансові інвестиції, доступні для продажу:

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - -

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 
- -

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо) 18 636 19 048

Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу
(2 970) (2 970)

Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу: 15 666 16 078
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення:

оцінені за амортизованою собівартістю 814 1 483
Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних для продажу - -
Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення: 814 1 483

Примітка до рядку Балансу 050 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Найменування показника структури довгострокової дебіторської заборгованості
Станом на 
01.01.2012 р

Станом на 
31.12.2012 р

Заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції 1 870 -
 
 
Всього 1 870 -

в т.ч. заборгованість зв’язаних сторін
- -

Примітка до рядків Балансу 100 «Виробничі запаси», 120 «Незавершене виробництво», 130 «Готова 
продукція», 140 «Товари»

 
Виробничі 

запаси
Незавершене 
виробництво

Готова 
продукція

Інші 
матеріал

и
Товари Всього

Залишок на 01.01.2012 року 7 7
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Списання у зв’язку з припиненням 
визнання згідно МСФЗ -

Надійшло запасів  за 2012 рік -
Собівартість використаних запасів -

Собівартість реалізованих запасів -
Списано запасів протягом року (7) (7)
Резерв під знецінення  запасів станом на 
31.12.2012 року -

Залишок на 31.12.2012 року - - - - - -
в т.ч. відображені за чистою вартістю 
реалізації мінус витрати на продаж - - - - - -
Балансова вартість запасів, переданих 
під заставу для гарантії зобов’язань  - - - - - -

Запаси станом на 01 січня 2012 року відображені за первісною вартістю. 
Запасів, переданих у переробку, на комісію та в заставу немає.
Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2012 року не було.
В 2012 році компанією були списані запаси загальною вартістю 7 тис. грн.

Примітка до рядків Балансу 160-162 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», 170-
210 «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості
Станом на 

01.01.2012 р.,
Станом на 

31.12.2012 р.,

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 191 178
Резерв під знецінення - (1)

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги 191 177

Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами - -

Заборгованість за розрахунками за претензіями - -
Заборгованість за розрахунками за відшкодуванням завданих 
збитків - -

Заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності - 1

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 4 778 6 259
Резерв під знецінення - -
Балансова вартість іншої поточної заборгованості 4 778 6 260
в т.ч. заборгованість зв’язаних сторін

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги представляє собою заборгованість за 
страховою діяльністю, а саме, премії до отримання від власників страхових полісів.

Згідно  з  обліковою політикою  компанії,  резерв  під  знецінення  дебіторської  заборгованості 
визначається  розрахунковим  методом  на  підставі  історичних  даних  щодо  дебіторської 
заборгованості. Протягом 2012 року компанією було створено резерв під знецінення в сумі 1 тис. грн.

Примітка до рядків Балансу 230-240 «Грошові кошти та їх еквіваленти».
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Найменування показника структури грошових коштів
Станом на 

01.01.2012 р.
Станом на 

31.12.2012 р.

Каса - -
Поточні рахунки в банках 142 220
Інші рахунки в банках - -
Грошові кошти в дорозі - -
Еквіваленти грошових коштів - -
Всього 142 220

Грошових коштів, які є в наявності, та які недоступні для використання компанією, немає ні 
станом на 01 січня 2012 року, ні станом на 31 грудня 2012 року.

Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»

Інші надходження:

надходження від операційної оренди активів -

надходження від реалізації оборотних активів -

надходження від реалізації іноземної валюти -

надходження від діяльності обслуговуючих господарств -
інші 121
Всього 121
Інші витрачання:

вартість реалізованої іноземної валюти -
інші (10)
Всього (10)

Розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності»
Інші надходження:

надходження від повернення позик, наданих іншим сторонам -
надходження від форвардних контрактів -
Інші -
Всього -
Інші платежі:

позики грошовими коштами, надані іншим сторонам -

виплати грошових коштів за форвардними контрактами -
Інші -
Всього -
Розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності»

Інші надходження:

 -
Інші -
Всього -
Інші платежі:

викуп раніше випущених власних акцій -

погашення заборгованості за фінансовою орендою -
Інші -
Всього -
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Негрошових  операцій  інвестиційної  та  фінансової  діяльності  протягом  2012  року  не 
відбувалося.

Примітка до рядка Балансу 250 «Інші оборотні активи».

Найменування показника структури інших необоротних активів
Станом на 

01.01.2012 р.,
Станом на 

31.12.2012 р.,

Відстрочені аквізиційні витрати 15 16
Активи перестрахування - -

Податкові зобов'язання з податку на додану вартість - -
Інші - -
Зменшення корисності інших оборотних активів - -

Балансова вартість інших оборотних активів 15 16

Відстрочені  аквізиційні  витрати  представляють  собою  неамортизовану  частину 
капіталізованих  витрат,  пов’язаних  з  укладанням  нових  та  поновленням  існуючих  страхових 
контрактів. 

Відстрочені аквізиційні витрати
Станом на 

01.01.2012 р.,

Понесені 
витрати 

протягом 
2012 року

Амортизація 
протягом 
2012 року

Станом на 
31.12.2012 р.,

Комісійні, сплачені страховим агентам та 
іншим посередникам 15 42 41 16
Виплати працівникам - -
Витрати на рекламу - -
Інші - -
Балансова вартість інших оборотних 
активів 15 42 41 16

   Активи перестрахування відображені в пасиві Балансу (Звіту про фінансовий стан) зі знаком 
мінус,  у  зв’язку  з  неузгодженістю  між  «Порядком  складання  звітних  даних  страховика», 
затвердженим розпорядженням Держфінпослуг  від 03.02.2004 р.  № 39 (у редакції  розпорядження 
Держфінпослуг від 15.09.2005 р. № 4619) та формами фінансової звітності. 

Примітка до рядка Балансу 380 «Власний капітал».
Власний капітал компанії має наступну структуру:

Найменування показника 
структури капіталу

Станом на 
31.12.2011 

р.

Станом на 
31.12.2012 

р. 
Призначення та умови використання.

Зареєстрований 
статутний  капітал 22 000 22 000

Зареєстрований  статутний капітал, згідно зі 
Статутом товариства

Вплив гіперінфляції на 
статутний капітал - -

 

Емісійний дохід - -  

Додатковий капітал - -  
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Неоплачений капітал - -  

Вилучений капітал - -  

Резервний капітал

879 904

Резервний капітал товариства створюється в розмірі, що 
становить не менше 15% статутного капіталу товариства і 
використовується для покриття витрат, пов’язаних з 
відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний 
капітал створювався шляхом щорічних відрахувань в розмірі 
не менше 5% чистого прибутку товариства до отримання 
необхідної суми.

Інші резерви  

Нерозподілений 
прибуток

326 984

Прибуток товариства утворюється з надходжень від 
господарської діяльності після покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий 
прибуток залишається у повному розпорядженні товариства. 
Порядок розподілу прибутку визначається загальними 
зборами учасників.

Всього 23 205 23 888  

Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

Найменування показника 
Станом на 

01.01.2012 р.
Станом на 

31.12.2012 р.

Кількість акцій дозволених для випуску 110 000 110 000
Кількість випущених акцій (шт.) 110 000 110 000
Номінальна вартість акцій (грн.) 200 200

Кількість акцій, з якими пов’язані привілеї та обмеження (шт.)
- -

Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) - -

Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого 
органу товариства (шт.) - -

Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та 
іншими контрактами (шт.) - -
Кількість випущених і повністю сплачених акцій 110 000 110 000
Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - -

Статутний  капітал  компанії  сформований  учасниками  та  сплачений  у  повному  обсязі 
грошовими  коштами.  Права  учасників  щодо  часток  у  статутному  капіталі  встановлені  Статутом 
товариства,  Цивільним кодексом  та  іншими  законодавчими  актами.  Привілей  та  обмежень  щодо 
часток  у  статутному  капіталі  учасники  не  мають.  Протягом  2012  року  статутний  капітал  не 
змінювався.

Станом на 31 грудня 2012 року:
- відсутні  права, привілеї та обмеження щодо акцій компанії,  включаючи обмеження з виплати 

дивідендів і повернення капіталу;
- відсутні акції, зареєстровані для випуску на  умовах опціонів і контрактів з продажу;
- відсутні частки керівництва в статутному капіталі.

Протягом 2012 року дивіденди не нараховувались і не виплачувались. 
Протягом  звітного  періоду  загальними  зборами  акціонерів  товариства  рішення  про  викуп 

власних акцій не приймалося та акції не викуповувались. Станом на 31 грудня 2012 року компанія 
не мала власних викуплених акцій та не планує протягом 2013 року здійснювати їх викуп. 
Примітка до рядка Балансу 430 «Забезпечення наступних витрат і платежів».
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Забезпечення наступних витрат і платежів, крім страхових резервів.

Вид забезпечення

Залишок 
на 

01.01.2012 
р.

Створено 
забезпе-

чень 
протягом 

року

Викорис-
тано 

забезпе-
чень 

протягом 
року

Сторну-
вання не 

вико-
ристаної 
частини 

забезпечень

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на 

31.12.2012 
р.

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 30 14 (30) - 14

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань

Забезпечення за судовими 
позовами

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів

Інші забезпечення 

Всього 30 14 (30) - - 14

Забезпечення  на  виплату  відпусток  працівникам  призначене  для  відшкодування  майбутніх 
операційних витрат на оплату відпусток працівникам  компанії. Сума забезпечення визначається як 
добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення 
річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. 
Страхові резерви

Страхові резерви компанії мають наступну структуру:

Страхові резерви за видами страхування
Станом на 

01.01.2012 р.
Станом на 

31.12.2012 р.

Страхування від нещасних випадків
Резерв незароблених премій 1

Частка перестраховиків у резерві незароблених премій -
Резерви збитків
Частка перестраховиків у резервах збитків
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Резерв незароблених премій 157 185
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій (58) (65)

Резерви збитків 35 33
Частка перестраховиків у резервах збитків - (5)
Страхування вантажів та багажу

Резерв незароблених премій   
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій   
Резерви збитків   
Частка перестраховиків у резервах збитків   

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
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Резерв незароблених премій 137 181

Частка перестраховиків у резерві незароблених премій (16) (15)
Резерви збитків

Частка перестраховиків у резервах збитків
Страхування майна

Резерв незароблених премій 68 89
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій (1) (4)
Резерви збитків 4
Частка перестраховиків у резервах збитків -
Страхування відповідальності перед третіми особами

Резерв незароблених премій 1 2
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій -
Резерви збитків

Частка перестраховиків у резервах збитків
Страхування кредитів

Резерв незароблених премій
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій

Резерви збитків 10
Частка перестраховиків у резервах збитків
Страхування фінансових ризиків

Резерв незароблених премій

Частка перестраховиків у резерві незароблених премій

Резерви збитків

Частка перестраховиків у резервах збитків
Особисте страхування працівників відомчої  та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин

Резерв незароблених премій   

Частка перестраховиків у резерві незароблених премій   
Резерви збитків   
Частка перестраховиків у резервах збитків   
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Резерв незароблених премій 1 2
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій -
Резерви збитків

Частка перестраховиків у резервах збитків

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування

Резерв незароблених премій 1
Частка перестраховиків у резерві незароблених премій -
Резерви збитків

Частка перестраховиків у резервах збитків

Всього страхових резервів 409 497
Всього частка перестраховиків у страхових резервах (75) (89)

Станом на 01 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року компанія здійснила оцінку адекватності 
визнаних  страхових  резервів  (зобов’язань),  використовуючи  для  цього  поточні  оцінки  майбутніх 
грошових  потоків  за  своїми  страховими  контрактами.  Перевірка  адекватності  страхових  резервів 
(зобов’язань)  включала  тест  на  достатність  резервів  збитків  та  тест  на  достатність  резервів 
незароблених премій. 
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Для  виконання  тесту  на  достатність  резервів  збитків  була  розрахована  сума  кінцевих 
збитків за претензіями, за вирахуванням фактично виплачених страхових відшкодувань. Розрахунок 
суми кінцевих збитків за претензіями здійснювався методом коефіцієнту збитку.  Розрахована сума 
кінцевих  збитків,  за  вирахуванням  виплачених  в  звітному  році  страхових  відшкодувань, 
порівнювалася  з  резервами  збитків  і,  в  разі  перевищення  над  сумою  резервів,  здійснювалося 
додаткове формування резервів збитків. Станом на 01 січня 2012 року резерв збитків (резерв збитків, 
які виникли, але не заявлені) було доформовано на 26 тис. грн., станом на 31 грудня 2012 року – на 4 
тис. грн. 

Для  виконання  тесту  на  достатність  резервів  незароблених  премій  розраховувався  резерв 
ризику, який не збіг за підписаними преміями. В результаті тестування було встановлено, що резерви 
незароблених премій станом на 01 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року є достатніми.

Рух страхових резервів та активів 
перестрахування

2012 рік 2011 рік

Валова 
сума

Частка 
перестра-
ховиків

Чиста 
сума

Валова 
сума

Частка 
перестра
-ховиків

Чиста 
сума

Всього резервів збитків на початок 
звітного року, у т.ч. 45 45

Резерв заявлених, але не виплачених 
збитків 19 - 19

Резерв збитків, які виникли, але не 
заявлені 26 - 26

Страхові виплати, здійснені протягом 
звітного періоду (239) 111 (128)
Збільшення резервів:
за звітний рік 227 (116)
за попередні роки
Курсові різниці
Доформування резервів за 
результатами перевірки їх 
адекватності 4 - 4

Всього резервів збитків на кінець 
звітного року, у т.ч. 37 (5) 32

Резерв заявлених, але не виплачених 
збитків 33 (5) 28

Резерв збитків, які виникли, але не 
заявлені 4 - 4

Рух страхових резервів та активів 
перестрахування

2012 рік 2011 рік

Валова 
сума

Частка 
перестра-
ховиків

Чиста 
сума

Валова 
сума

Частка 
перестра
-ховиків

Чиста 
сума

Резерв незароблених премій на 
початок звітного року 364 (75) 289
Премії, підписані у звітному році 1 612 (245) 1 367

Премії, зароблені протягом звітного 
року (1 516) 236 (1 280)
Курсові різниці - - -

Доформування резервів за 
результатами перевірки їх 
адекватності
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Резерв незароблених премій на 
кінець звітного року 460 (84) 376

Примітка до рядка Балансу 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги».

Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Станом на 

01.01.2012 р.,
Станом на 

31.12.2012 р.,

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами
- -

Премії, отримані авансом - -

Кредиторська заборгованість перед страховими агентами
- -

Премії до сплати перестраховикам 63 86
Інші - -
Всього 63 86

Примітка  до  рядка  Звіту  про  фінансові  результати  010  «Дохід  (виручка)  від  реалізації  продукції 
(товарів, робіт, послуг)».

Найменування показника 2012 рік 2011 рік

Довгострокові страхові контракти:
валові премії за контрактами страхування життя -

валові премії за контрактами страхування іншого, ніж страхування життя -

валові премії за інвестиційними контрактами з умовами дискреційної 
участі -
Короткострокові страхові контракти:

валові страхові премії 1 367
зміни в резервах незароблених премій (87)
зароблені страхові премії 1 280

Протягом 2012 року компанія не отримувала страхові премії за довгостроковими договорами. 
Премії за короткостроковими страховими контрактами визнавалися у складі доходу протягом строку 
дії  контракту пропорційно сумі забезпеченого страхового покриття.  Частка премій,  підписаних за 
чинними контрактами, яка відноситься до ризику, що не сплинув станом на кінець звітного періоду, 
відноситься на майбутні періоди та обліковується як резерв незароблених премій.

Примітка  до  рядків  Звіту  про  фінансові  результати  060  «Інші  операційні  доходи»,  120  «Інші 
фінансові доходи», 130 «Інші доходи»

Доходи, крім доході від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2012 рік 2011 рік

Інші операційні доходи:

Зміни в страхових резервах 162
Частки від страхових виплат, які компенсуються перестраховиками 111
Операційна курсова різниця

Реалізація інших оборотних активів

Штрафи, пені, неустойки

Інші 23
Всього 296
Інші фінансові доходи:
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Дивіденди 77
Проценти 51
Фінансова оренда активів

Інші

Всього 128
Інші  доходи:

Реалізація фінансових інвестицій 192
Реалізація необоротних активів 100
Неопераційна курсова різниця

Безоплатно одержані активи

Інші

Всього 292

Примітка до рядків Звіту про фінансові результати 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт,  послуг)»,  070  «Адміністративні  витрати»,  080  «Витрати  на  збут»,  090  «Інші  операційні 
витрати», 140 «Фінансові витрати», 160 «Інші витрати».

Витрати 2012 рік 2011 рік

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

Страхові виплати 239
Витрати на врегулювання збитків 4
Інші -
Всього 243
Адміністративні витрати:

Витрати на оплату праці 360
Відрахування на соціальні заходи 131
Операційна оренда активів 57
Амортизація 8
Інші 77

Всього 633
Витрати на збут:

Витрати на рекламу 2
Інші 2
Всього 4

Інші операційні витрати

Відрахування до страхових резервів 149
Операційна курсова різниця -
Реалізація інших оборотних активів -
Штрафи, пені, неустойки -
Інші 11
Всього 160
Інші витрати

Реалізація фінансових інвестицій 192
Неопераційна курсова різниця -
Зменшення корисності -
Списання необоротних активів -
Інші -
Всього 192
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Примітка до рядків Балансу 060 «Відстрочений податковий актив», 460 «Відстрочені  податкові 
зобов’язання»,  рядка  Звіту  про  фінансові  результати  180  «Податок  на  прибуток  від  звичайної 
діяльності». 

Найменування статті 2012 рік 211 рік

Поточний податок на прибуток (83)
Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: 2
виникненням чи списанням тимчасових різниць 2
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування -

Усього витрати з податку на прибуток (81)

Для розрахунку відстрочених податкових зобов’язань використовувалась ставка податку на 
прибуток  в  розмірі  3%,  яка,  згідно  з  Податковим кодексом України,  застосовується  для  доходів, 
отриманих від страхової діяльності.

Найменування статті

Залишок 
на 1 

січня 
2012 
року

Об’єд-
нання 
компа-

ній

Переве-
дення до 

довго-
строкових 
активів, 

утримува-
них для 
продажу

Визнані в 
прибутках 
/збитках

Визнані 
у 

власному 
капіталі

Залишок 
на 31 

грудня 
2012 
року

Податковий вплив тимчасових різниць, 
які зменшують (збільшують) суму 
оподатку-вання та перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди       
Основні засоби - - - - - -
Резерви під знецінення активів - - - - - -
Переоцінка фінансових інвестицій, 
доступних для продажу - - - - - -
Хеджування грошових потоків - - - - - -
Асоційовані компанії - - - - - -
Зароблені страхові премії 9 - - 2 - 11
Перенесені податкові збитки на майбутні 
періоди - - - - - -
Інші - - - - - -
Чистий відстрочений податковий 
актив (зобов’язання) 9 - - 2 - 11
Визнаний відстрочений податковий 
актив 9 - - 2 - 11
Визнане відстрочене податкове 
зобов’язання - - - - - -

Розкриття інформації  щодо зв’язаних сторін.
У відповідності  до вимог МСФЗ 24  «Розкриття  інформації  про зв'язані  сторони» компанія 

розкриває  інформацію  щодо  операцій  і  сальдо  заборгованості  між  компанією  та  зв'язаними 
сторонами. До зв'язаних сторін компанія відносить:
- юридичних осіб, які контролюють компанію (наприклад, материнська компанія);
- юридичних  та  фізичних  осіб,  які  мають  таку  частку  в  компанії,  яка  надає  їм  змогу  суттєво 

впливати  на  діяльність  компанії  (вважається,  що  часткою  в  компанії,  яка  дає  змогу  суттєво 
впливати  на  діяльність  компанії,  є  частка  в  розмірі,  що  перевищує  50%  статутного  капіталу 
компанії);
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- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії;
- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником;
- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати 

на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.

Операції зі зв’язаними сторонами протягом 2012 року не проводились. 

Виплати, одержані провідним управлінським персоналом компанії, протягом 2012 року:

Види виплат Сума, тис. грн. 

Поточні виплати (заробітна плата) 131
Довгострокові виплати -
Виплати по закінченні трудової діяльності -
Виплати при звільненні -
Платежі на основі акцій -
Позики -
Всього 131

Непередбачені активи та зобов’язання. 
Станом на 01 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року компанія не мала непередбачених 

активів  та  зобов’язань,  інформація  про яких повинна розкриватися  в  фінансовій  звітності, 
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».

Події після дати балансу.
Після  31  грудня  2012  року  подій,  які  б  суттєво  вплинули  на  показники  фінансової 

звітності компанії або потребували б окремого висвітлення, не відбулося.

Керівник Ю.В. Буренок
Головний бухгалтер Г.І. Красюк
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