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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента;
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду;
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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, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
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)

X

X

30. Примітки: На кінець звітного періоду у складі осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента, юридичні особи відсутні. Процентні,дисконтні та цільові облігації,похідні цінні папери та
інші цінні папери, крім простих іменних акцій, Товариством не випускались. Викуп власних акцій
Товариством протягом звітного періоду не здійснювався. Товариством не надається інформація про
обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість
реалізованої продукції у відповідності з класифікатором видів економічної діяльності. Товариство
не має зобов'язань за випуском облігацій ,іпотечними цінними паперами,іншими цінними
паперами(у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН, а також за
фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
Протокол Загальних зборів, які відбулися у звітному 2012 році, додається до звіту.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»

3.1.2. Скорочене
найменування
3.1.3. Організаційноправова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

АТ СК "БУСІН"
Акціонерне товариство
03110
м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.І.Клименка, буд.23

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №374237
3.2.2. Дата державної реєстрації 17.02.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний 38000560,00
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний
38000560,00
капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

300584
26500200045211
Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк
ДБУ"
380731
26508100001901

3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя

Код за КВЕД
65.12

д/н

0

д/н

0
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
Дата
(дозволу)
видачі
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
Добровільне страхування АВ №469669
вантажів та багажу
(вантажобагажу)

3
4
5
10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469668
наземного транспорту
(крім залізничного)

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469667
відповідальності перед
третіми особами (крім
цивільної відповідальності
власників наземного
транспорту,
відповідальності власників
повітряного транспорту,
відповідальності власників
водного транспорту

Опис: д/н

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг
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1
2
Добровільне страхування АВ №469666
відповідальності власників
повітряного транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника)

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469665
від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469664
повітряного транспорту

Опис: д/н

3
4
5
10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг
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1
2
Добровільне страхування АВ №469663
від нещасних випадків

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469662
цивільної відповідальності
власників наземного
транспорту (включаючи
відповідальність
перевізника

Опис: д/н
Добровільне страхування АВ №469661
майна (крім залізничного,
наземного, повітряного,
водного
транспорту(морського
внутрішнього та інших
видів водного транспорту),
вантажів та багажу
(вантажобагажу)

Опис: д/н

3
4
5
10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг
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1
2
Добровільне страхування АВ №469660
фінансових ризиків

Опис: д/н
Обов’язкове страхування АВ №469659
цивільної відповідальності
громадян України, що
мають у власності чи
іншому законному
володінні зброю, за
шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або
її майну внаслідок
володіння, зберігання чи
використання цієї зброї
Опис: д/н
Обов’язкове страхування АВ №459658
цивільної відповідальності
оператора ядерної
установки за ядерну
шкоду, яка може бути
заподіяна внаслідок
ядерного інциденту

Опис: д/н

3
4
5
10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг
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1
2
Обов'язкове особисте
АВ №469657
страхування від нещасних
випадків на транспорті

3
4
5
10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

Опис: д/н
Обов'язкове авіаційне
страхування цивільної
авіації

10.06.2009 Державна комісія з
безстроков
регулювання ринків Фінансових
ий
Послуг

АВ №469656

Опис: д/н
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’єднання Ліга страхових організацій України
Місцезнаходження
об’єднання

вул.М.Раскової,11, офіс 500 ,м.Київ02660, Україна

Товариство являється членом об'єднання більше 15 років.

Найменування об’єднання Об' єднання "Ядерний страховий пул"
Місцезнаходження
об’єднання

вул.М.Раскової,11, м.Київ, 02660, Україна

АТ СК "БУСІН" являється членом об' єднання з 2008 року.
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3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
Дата визначення Рівень кредитного рейтингу емітента або
агентства (уповноважене, або поновлення
цінних паперів емітента
міжнародне)
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента

1
2
3
4
Рейтингове агентство "Експерт- Уповноважене рейтингове Поновлення
uaAA (за національною шкалою)
Рейтинг"(THE RATING AGENCY агентство
рейтингової оцінки
"EXPERT-RATING")
емітента

20.05.2011

Рейтингове агентство "Стандарт-Уповноважене рейтинговеВизначення
uaАА+ (за національною шкалою)
Рейтинг"
агентство
рейтингової оцінки
емітента

16.02.2012
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Непочатова Лариса Михайлівна

1961
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства Голова Правління
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадову особу обрано Загальними зборами акціонерів Товариства 15 лютого 2011 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Овчінніков Олексій Іванович

1949
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства Голова Правління акціонерів
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадову особу обрано Загальними зборами акціонерів Товариства 15 лютого 2011 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
2012 р.
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Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Хачбабян Ніна Гургенівна

1951
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 1
6.1.7. Найменування підприємства Викладач музики
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадову особу обрано Загальними зборами акціонерів Товариства 15 лютого 2011 року.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Овчинников Денис Олексійович

1974
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7. Найменування підприємства АТ СК "БУСІН" -Заступник виконавчого директора
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадову особу обрано на Загальних зборах Товариства 15.02.2011 року. Непогашеної судимості
2012 р.
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за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління- виконавчий директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Морозова Ірина Львівна

1980
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
6.1.7. Найменування підприємства АТ СК "БУСІН"-Заступник виконавчого директора
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Посадову особу обрано на Загальних зборах Товариства 15.02.2011 року. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада

Ревізор акціонерного товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Непочатов Євген Олександрович

1959
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3
6.1.7. Найменування підприємства Пілот.
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадову особу обрано Загальними зборами акціонерів
Товариства 15 лютого 2011 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 2012 р. © SMA
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6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

Єфименко Сергій Анатолійович

1974
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Український Будівельний Бізнес"-Головний бухгалтер
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної ІдентифіМісцезнаходження
Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
внесення акцій (штук)загальної
прості
прості на привілейо- привілейокаційний
до
кількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
код за
реєстру
акцій (%)
пред'явника
ЄДРПОУ

П.І.Б. фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта,
Дата
Кількість
Від
найменування органу, який видав внесення акцій (штук)загальної
паспорт
до
кількості
реєстру
акцій (%)

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

Непочатова Лариса Михайлівна д/н, д/н, д/н

30.06.1999

121956

49,98

121956

0

0

0

Овчінніков Олексій Іванович

15.10.1999

121934

49,97

121934

0

0

0

Усього:

243890

99,95

243890

0

0

0

© SMA

д/н, д/н, д/н

Вид загальних зборів

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
19.03.2012
Кворум зборів, %
100
Опис: 1.
Обрання голови та секретаря зборів.
2.
Обрання лічильної комісії.
3.
Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради за 2011 рік.
4.
Звіт Правління за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за
2011
рік.
5.
Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту
та висновку Ревізора за 2011 рік.
6.
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7.
Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2011 році.
8.
Визначення частини прибутку, отриманого Товариством у 2010 та у 2011 році, що
направляється
на збільшення статутного капіталу Товариства.
9.
Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій
за
рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства.
10.
Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження протоколу
рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої
номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
11.
Про продовження строку повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про
затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління. Обрання
особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Правління.
12.
Про продовження строку повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Про
затвердження умов договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
Встановлення розмірів винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
13.
Про продовження строку повноважень Ревізора Товариства.
14.
Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі змін, пов’язаних зі збільшення статутного
капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження Статуту у новій
редакції.
Результати розгляду питань порядку денного.
Всі питання порядку денного були розглянуті.Рішення прийняті одноголосно (100,00%) по всіх
питаннях порядку денного.
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

3

Міжнарод- Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість
Загальна Частка у
ний
папера
існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статутідентифікаформа випуску
вартість (грн.) ному
капіталі
ційний номер
(%)
4

5

6

19.04.2012 55/1/12
Національна комісія з цінних паперів UA 4000106652Акція проста
Бездокументарні
та фондового ринку
бездокументарна іменні
іменна

7
155,74

8
244000

9
38000560,00

10
100

Опис: У звітному році на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових
біржах відсутні.

2012 р.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

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

2012 р.
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Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1026
799
0
0
18
86
998
681
10
32
1026
799

19492371

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1026
799
0
0
18
86
998
681
10
32
1026
799

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

Дата виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

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

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

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

X

0

X

X

X
X
X
X

539
0
23305
23844

X
X
X
X

X
X
X
X
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Відсоток за
Дата погашення
користування
коштами (% річних)

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
Вид інформації
виникнення оприлюднення
події
Повідомлення
у стрічці новин
1

2

16.02.2012

24.02.2012
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3
Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2009
1
2
2010
1
3
2011
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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)
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
2012 р.
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X
X
X
X
X
X
X

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

3
3
0
2
1
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н
Інше (запишіть)

X
X
X
X

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н

© SMA
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ні

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
д/н

2012 р.

4

X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного
X
управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового
X
члена
Інше (запишіть)
д/н

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

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

1

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

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради
Члени правління (директор)
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
так
так
Секретар правління
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні

Засідання
правління
ні
ні
ні
так
ні
ні
ні
ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

д/н

ні

ні

ні
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

так
ні
так

ні
так
ні

ні
ні
ні

ні
ні
ні

так
так
так
так
так
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
ні

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 товариства?

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
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про Ревізора Товариства.

Ні
X
X
X
X
X
X
X

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

товаристві
Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

ні
так

ні
ні

так
так

так
так

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

ні

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 аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)
д/н

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
Ревізор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
Ревізор з власної ініціативи

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

Ні
X
X
X
X
X

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X

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

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
ні
Не задовольняли умови договору з особою
ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
ні
суду
ні
Інше (запишіть)
Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"зміна форми існування цінних
паперів товариства з документарної на бездокументарну стало причиною передачі ведення обліку
прав власності на акції товариства від Реєстратора до Зберігача .
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття:
яким органом
д/н
управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином
д/н
його оприлюднено:

;

ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року
д/н
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;

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»
за ЄДРПОУ

КОДИ
2013.01.01
19492371

Територія

8038900000

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

Організаційноправова форма
господарювання

за КОАТУУ

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя
діяльності
Середня кількість працівників (1)
20
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса
вул.Івана Клименка, буд.23, м.Київ, Київська область, 03110

за КВЕД

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

65.12

v

Баланс
на 31.12.2012 р.
Форма N 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I

2012

© SMA

19492371

Код
рядка

Код за ДКУД 1801001
На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

2

3

4

010
011
012
020

0
0
0
0

0
0
0
0

030
031
032
035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
065
070
075
080

(

(

1026
2295
1269

(

0
0
0

(

0
1014
159
0
0
0
1149
0
0
0
3348

)(

)

)(

799
2425
1626

)

)(

0
0
0

)

)(

0
158
1516
0
0
0
1232
0
0
0
3705

)

управління
1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

2012

© SMA

19492371

2

3

4

100
110
120
130
140
150

8134
0
0
0
0
0

3130
0
0
0
0
0

160
161
162

46281
46665
384

55338
56477
1139

(

)(

170
180
190
200
210
220

0
106
0
0
656
498

0
100
0
0
690
279

230
231
240
250
260
270
275
280

1679
0
29641
0
86995
35
0
90378

438
0
33035
0
93010
10
0
96725

)

Пасив

Код
рядка

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

1
2
3
4
I. Власний капітал
Статутний капітал
300
24400
38001
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
0
0
Резервний капітал
340
4125
9500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
23029
1230
Неоплачений капітал
360
0(
)
0(
)
Вилучений капітал
370
0(
)
0(
)
Накопичена курсова різниця
375
0
0
Усього за розділом I
380
51554
48731
Частка меншості
385
0
0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
400
1266
1535
Інші забезпечення
410
0
0
Сума страхових резервів
415
38407
44687
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
22879
(
)22072 (
)
Цільове фінансування(2)
420
0
0
Усього за розділом II
430
16794
24150
III. 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
IV. 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
21552
22694
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
0
389
з бюджетом
550
262
539
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
41
32
з оплати праці
580
165
172
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,
605
0
0
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
10
18
Усього за розділом IV
620
22030
23844
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
90378
96725
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
0
Примітки: відсутні
Керівник
Овчинников Денис Олексійович
Головний бухгалтер
2012
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Єфименко Сергій Анатолійович
19492371

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«БУСІН»

КОДИ
2013.01.01
19492371

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

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

за КОАТУУ
за СПОДУ

8038900000
0

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.12

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
025
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

Код
рядка
2
010
015
020
0
030
035

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
За звітний
За попередній
період
період
3
4
32137
36562
0(
)(
0
)
0(
)(
0
)
()
(0
)
0(
)(
0
)
32137
36562

040

13457

050

18680

055
060
061

0(
2305
0

)(

Адміністративні витрати
)
Витрати на збут
)
Інші операційні витрати
)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

070

5843

(

)5483

(

080

1915

(

)1463

(

090

6056

(

)4646

(

091

0(

)

0(

)

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи(1)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток

100

7171

105
110
120
130
140
150
160

0(
0
1374
0
0(
0(
239

165
170

0
8306

175

0(

2012
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19492371

()

(

1072

35490
0
729
0

)

24627
)

)
)
(

0(
0
2008
0
0(
0(
)147

)

)
)
(

0
26488
)

0(

)

1
2
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
176
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення
діяльності

3
0

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

177

0(

Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення

180
185
190

3509
0
4797

195
200

0(
0

)

0(
0

)

205
210
215
220

0(
0(
0(
4797

)
)
)

0(
0(
0(
24146

)
)
)

225
226

0(
0

)

0(
0

)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код
рядка
1
2
Матеріальні затрати
230
Витрати на оплату праці
240
Відрахування на соціальні заходи
250
Амортизація
260
Інші операційні витрати
270
Разом
280

0(

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

За попередній
період

Керівник

Овчинников Денис Олексійович

Головний
бухгалтер

Єфименко Сергій Анатолійович

19492371

2
300
310
320
330
340

3
244000
244000
0
19,66
41,33
0

)

2342
0
24146

За попередній
період
4
264
2222
1046
315
8817
12664

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

© SMA

)

За звітний
період
3
233
2865
987
356
22831
27272

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

2012

4
0

4
244000
244000
78,78
98,96
31,23

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«БУСІН»
Територія
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної Iншi послуги у сферi страхування
діяльності

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.
2012

рік

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

2012 р.

КОДИ
2013.01.01
19492371
8038900000
230

66.03.0

v

Звіт про рух грошових коштів
за

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

Код

Форма N 3
Код за ДКУД
1801004
За звітний період
За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

010

66960

73791

015
020
030
035
040
045
050
060
070
080
090

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7794
56968

(

0
0
0
0
0
0
0
0
4
3837
)50621

095

22

(

)26

(

100
105

0(
3670

)
(

0(
)2144

)
(

110

124

(

)161

(

115
120

0(
3617

)
(

0(
)2701

)
(

125

1068

(

)1024

(

130

827

(

)988

(

140
145

0(
2051

)
(

0(
)3011

)
(

150
160
170

6407
0
6407

© SMA

19492371

16956
0
16956

(

1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
)
фінансових інвестицій
необоротних активів
)
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
)
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2

3

4

180

890

2273

190
200
210

0
0
2232

68
0
2081

220
230
240 (

0
0
0

)

0
0
800

(

250 (

137

)

266

(

260 (
270 (
280
290
300

0
0
2985
0
2985

)
)

0(
0(
3356
0
3356

)
)

310
320
330
340 (
350 (

0
0
0
0
7239

360 (
370
380
390
400
410
420
430

0
-7239
0
-7239
2153
31320
0
33473

Примітки: відсутні
Керівник

Овчинников Денис Олексійович

Головний
бухгалтер

Єфименко Сергій Анатолійович

2012 р.

© SMA

19492371

)
)
)

0
0
0
0(
9999
0(
-9999
0
-9999
10313
21007
0
31320

)
(
)

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Територія
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
Орган державного управління
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до фінансової звітності
1.
Загальні положення
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "БУСІН" була заснована 17 лютого 1993 р. У
1994 році СК «Бусін» отримало страхову ліцензію та в червні 1994 року СК «Бусін» уклала перший
міжнародний договір факультативного перестрахування авіаційних ризиків з брокером Bowring
Aviation групи Marsh & McLennan. На даний момент Компанія має прямі контакти з міжнародними
страховими синдикатами Lloyd's.
Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "БУСІН" не має окремих підрозділів, філій та
представництв.
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: вул. Клименко, 23а, м. Київ, 03110, Україна.
Акціонерами Компанії є фізичні особи - резиденти України.
2.
Основа підготовки фінансової звітності
Основи підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової звітності
(МСФЗ).
Історічна вартість
Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості, за винятком
фінансових активів, наявних для продажу, які відображені за справедливою вартістю.
Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і валютою
представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня.
Облік інфляції
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною
економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО
29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була сформована в одиниці
виміру, яка діяла на дату балансу.
Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних
суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а
також
суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені у звітності. Оцінки та пов'язані з
ними допущення грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються
обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо
балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те,
що ці оцінки грунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у
кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок.
Зокрема, інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні
облікової політики представляється далі:
i.
Основні причини невизначеності оцінок
•Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу. Справедлива вартість цінних паперів,
наявних для продажу, являє собою ціну, за якою була б проведена операція з цим інструментом на
дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на який Компанія має безпосередній доступ.
При оцінці справедливої вартості фінансових активів керівництво використовує ціну пропозиції
відповідно до котирувань на активному ринку, керівництво використовує методи дисконтованих
грошових потоків. При використанні методів дисконтованих грошових потоків керівництво
використовує ставки дисконту, які використовуються до подібних інструментыв та до емітентів з
подібним кредитним рейтингом.
ii.
Основні облікові оцінки та припущення
•Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація
на нематеріальні активи та основні засоби, нараховується протягом терміну їх корисного
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду,
протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет
подальшого відповідності. Що стосується активів тривалого використування, зміни в оцінках, що
використовувались, можуть призвести до значних змін балансової вартості. Подальша інформація
міститься в Примітці 13.

•Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на прибуток. В
ході звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій та розрахунків, остаточна оцінка
податків по яких є невизначеною. В результаті, компанія визнає податкові зобов'язання виходячи з
оцінок того, чи будуть додаткові податки та проценти підлягати виплаті. Ці податкові зобов'язання
визнаються, коли (незалежно від переконаності компанії в тому, що позиції її податкової декларації
є відповідними) компанія вважає, що деякі позиції можуть оскаржуватися податковими інспекціями
та не задовольняти їх повною мірою після перевірки. Компанія вважає, що вона нараховує
податкові зобов'язання належним чином для всіх відкритих періодів перевірки, виходячи з власної
оцінки багатьох факторів, включаючи минулий досвід та інтерпретації податкового законодавства.
Дані оцінки засновані на оцінках і припущеннях, і можуть включати в себе ряд складних суджень
про майбутні події. У тій мірі, в якій остаточні податкові наслідки таких питань відрізняються від
визнаних сум, така відмінність буде впливати на витрати з податку на прибуток протягом періоду, в
якому була зроблена оцінка. Подальша інформація міститься в Примітках 9 і 28.
•Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування
поточного зобов'язання за минулим події, можливості переходу економічних вигод та достовірної
оцінки суми витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, інформація про
непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Реалізація
будь-якого умовного зобов'язання, яке не було в поточний момент визнано або розкрито у
фінансовій звітності, може мати суттєвий вплив на фінансове становище Компанії. Застосування
даних принципів облікової політики щодо судових справ, вимагає від керівництва Компанії оцінок
різних фактичних і юридичних питань поза його контролем. Компанія переглядає невирішені судові
справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в
резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих факторів, які беруться до уваги при прийнятті
рішення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок
та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають
місце, перебіг процесу, (включаючи його Протягом після дати складання фінансової звітності, але
до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і
будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий
процес, вимога або оцінку.
Припущення про безперервність діяльності Компанії
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде функціонувати
невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та виконання
зобов'язань в ході звичайної діяльності.
3.
Основні принципи фінансової звітності
Конвертування іноземних валют
Активи і пасиви, виражені в іноземних валютах, перераховуються за офіційними курсами обміну,
встановленим Національним Банком України, на кінець року. Курсові різниці, які виникають при
конвертації, відображаються у звіті про фынансовий результат. Результати, виражені в іноземних
валютах, перераховуються за курсами обміну на дату здійснення операції.
Курс НБУ
USD EUR
Курс станом на 31 грудня 2011 року
7.9898 10.2981
Курс станом на 31 грудня 2012 року
7.9930 10.5371
Курс станом на 15 березня 2013 року
7.9930 10.3757
Середньозважений курс за 2011 рік
7.9676 10.0944
Середньозважений курс за 2012 рік
7.9910 10.2700
Грошові кошти
Грошові кошти включають в себе гроші на рахунках у банках та депозити в банках, термінові і на
вимогу.
Відображення фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які обліковуються на балансі Компанії, представлені
грошовими коштами та їх еквівалентами, дебіторською та кредиторською заборгованістю,
фінансовими вкладеннями та іншими зобов'язаннями. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки
наведена у відповідних розділах даних Приміток.
Фінансові інструменти класифікуються, як зобов'язання або капітал, відповідно до контрактних
зобов'язань. Дивіденди, прибуток і збитки, які відносяться до фінансових інструментів,

класифікованих, як актив або зобов'язання, відображаються в звітності, як доходи або витрати.
Фінансові інструменти: визнання та оцінка
В результаті застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» Компанія класифікує цінні папери за такими категоріями:
a) Вкладення в цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток;
b) Цінні папери з фіксованими термінами погашення за умови, якщо керівництво має намір і
можливість утримувати ці цінні папери до погашення, класифікуються, як утримувані до погашення;
c) Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути реалізовані
для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка, валютного курсу або цін на ринку
цінних паперів, класифікуються, як в наявності для продажу;
d) Позики та дебіторська заборгованість.
Вкладення в цінні папери, класифіковані як в наявності для продажу, щодо яких існує активний
ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, враховуються за ринковою
вартістю. Коливання такої ринкової вартості відображені через зміни в капіталі. Якщо цінні папери
реалізовані, накопичений результат, визнаний у капіталі, відноситься на рахунок прибутків та
збитків.
Цінні папери в наявності для продажу, вартість яких неможливо визначити достовірно,
обліковуються за собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку.
Інші методи обгрунтованого визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті
відсутності інформації про ринкові котирування подібних компаній і відсутність усіх необхідних
даних для проведення аналізу дисконтованих грошових потоків. Також, в даний момент, неможливо
оцінити вартісні межі, за якими, швидше за все, перебуває справедлива вартість акцій. На такі акції
створено резерв для компенсації можливих збитків, зміни резерву - відображаються у звіті про
сукупний прибуток.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень, за вирахуванням
резерву по сумнівних боргах. Для відображення заборгованості за чистою вартістю був проведений
аналіз заборгованості за строками її виникнення та нарахований резерв сумнівних боргів. У зв'язку з
відсутністю надійної інформації про фінансовий стан боржників і неврегульованості правових
механізмів повернення заборгованості, оцінка можливих збитків може відрізнятись від реальних
розмірів надалі.
Інша дебіторська заборгованість
До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість, яка не пов'язана зі
страховою діяльністю, розрахунки з бюджетом по податках і т.п.
Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
Компанія припиняє визнання фінансового активу лише в тому випадку, коли:
•закінчується термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому активу;
або
•відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям припинення
визнання.
Компанія списує фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу тоді і
тільки тоді, коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорі зобов'язання виконано,
анульовано або строк його дії закінчився.
Інвестиції
Згідно Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 28 "Облік інвестицій в асоційовані
компанії», на момент придбання Компанія визнає інвестиції за собівартістю. На звітну дату
балансова вартість інвестиції коригується на визнану частку інвестора в прибутку та збитках об'єкта
інвестицій. Отримані від об'єкта інвестицій дивіденди зменшують балансову вартість інвестицій.
При необхідності Компанія корегує балансову вартість інвестицій для відображення змін частки
інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному капіталі об'єкта
інвестицій, які не були включені в звіт про сукупний прибуток.
Запаси
Запаси відображаються в обліку за собівартістю. За матеріалами облік ведеться по партіях. На
видатки запаси відносяться за методом ФІФО.
Оренда

Компанія виступає орендарем основних засобів. Всі операції по оренді класифіковані як операційна
оренда. Витрати по оренді нараховуються на прямолінійній основі і включаються до складу
адміністративних витрат.
Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби відображаються за вартістю придбання за мінусом накопиченого зносу.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання основних
засобів без урахування очікуваної залишкової вартості.
Строк корисного використання основних засобів за групами:
Група Строк корисного використання
Мебли 5 років
Автомобілі 5 років
Офісне обладнання 3 роки
Інші 1 рік
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії представлені програмним забезпеченням, правами користування.
Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання
нематеріальних активів.
Строк корисного використання нематеріальних активів за групами:
Група Строк корисного використання
Програмне забезпечення 3-5 лет
Інші 3 года
Знецінення активів
Згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів», вартість активу повинна
розраховуватися, як вища з двох нижче визначених величин: або чиста вартість реалізації, або
прибутковість використання активу. Чиста вартість реалізації - це сума, яку можна отримати від
продажу активу непов'язаним сторонам, яка здійснюється за нормальних обставин за вирахуванням
прямих витрат на продаж. Прибуток від використання активу - це справжня вартість очікуваних
грошових потоків від використання активу протягом терміну корисної експлуатації цього активу і
від його ліквідації.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначенні прибутковості використання активу Компанія
повинна застосовувати прогнозні грошові потоки, які повинні відображати поточний стан активу, та
представляти якісну оцінку, здійснювану керівництвом, щодо сукупності економічних умов, які
мали місце протягом залишкового строку корисної експлуатації активу. Прогнозні грошові потоки
необхідно дисконтувати за ставкою, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, і
ризики, пов'язані з цим активом.
Визнання доходів
Компанія отримує прибутки від надання послуг зі страхування, крім страхування життя. Договори
страхування набирають чинності в момент їх підписання, якщо інше не обумовлено. Дохід
визнається, якщо існує впевненість, що Компанія отримає страхову премію від проведення операцій
страхування і перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків,
враховуються рівномірно протягом періоду дії договору страхування.
Інші доходи
Компанія отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, від
розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а саме: відсотки від депозитів, дивіденди по
фінансових вкладеннях і прибуток від продажу цінних паперів.
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Компанія отримає економічні вигоди від
проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за
вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція.
Дивіденди і розподіл прибутку враховуються, як дохід, по мірі їх надходження.
Визання витрат
Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші
витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю.
Витрати визнаються у звіті про фінансовий результат, якщо виникає зменшення в майбутніх
економічних вигодах, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть
бути достовірно оцінити.

Витрати визнаються у звіті про сукупний прибуток на основі безпосереднього зіставлення між
понесеними витратами і прибутку по конкретних статтях доходів.
Якщо виникнення економічних вигод очікується протягом кількох облікових періодів і зв'язок з
доходом може бути простежено тільки в цілому або побічно, витрати у звіті про сукупний прибуток
визнаються на основі методу раціонального розподілу.
Витрата визнається у звіті про фінансовий результат негайно, якщо витрати не створюють великі
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати вимогам визнання як актив в звіті про фінансовий стан.
Резерви незароблених премій (РНП)
Резерви незароблених премій на кінець року були розраховані пропорційно терміну дії договорів
страхування (полісів), які ще не закінчилися, на основі загального доходу від премій.
Величина резервів незароблених премій відбивається у відповідній окремій статті звіту про
фінансове становище Компанії, як зобов'язання.
Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному періоді відповідно
зменшує (збільшує) дохід від страхування.
Резерви, інші, ніж резерв незароблених премій
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій являють собою сукупність розрахованих по видах
страхування резервів:
•Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків;
•Резерв що відбулися, але не заявлених страхових випадків.
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування
(перестрахування).
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе
відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті.
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестрахування при настанні страхових випадків у
звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина
перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до
перестраховиків у звітному періоді відбиваються, як доходи або витрати від страхової діяльності.
Компанія не визнає як зобов'язання будь-які страхові резерви по можливим майбутнім претензіям,
якщо ці претензії виникають за договорами страхування, які не існують на звітну дату (такі, як
резерви за ризиками катастроф та резерви на вирівнювання збитковості).
iii.
Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадків
Формування резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків, Компанія здійснює за
наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджується
відповідними заявами.
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків на звітну дату є сумою
зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за відомими вимогами зі
страхувальників, по яких не прийнято рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових
сум.
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відбивається в звіті про
фінансовий стан Компанії, як зобов'язання.
iv.
Резерв що відбулися, але не заявлених страхових випадків
Формування резервів відбулися, але не заявлених страхових випадків Компанія здійснює шляхом
резервування частини страхових премій за діючими полісами на звітну дату. Резерв збитків, які
виникли, але не заявлені формується на основі наявних даних за попередні звітні періоди, динаміки
розвитку збитків за допомогою методів Chain Ladder і Bornhuetter / Ferguson та обранням
найкращої оцінки.
Величина резервів незаявлених, але трапилися страхових випадків відображається в балансі
Компанії, як зобов'язання.
Перевірка адекватності зобов'язань
Компанія на кінець кожного звітного періоду оцінює, чи є його страхові зобов'язання адекватними,
використовуючи поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми договорами страхування.
Якщо така оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов'язань (за вирахуванням
пов'язаних з ними відкладених витрат на придбання та нематеріальних активів) неадекватна в світлі
розрахункових майбутніх грошових потоків, то різниця визнається в повному обсязі в складі
прибутку або збитку.

Перестрахування
В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків. Такі угоди про
перестрахування забезпечують більшу диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву
здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і
надають додаткову можливість для ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованості інших компаній, що здійснюють
перестрахування, за виплачені і невиплачені страхові збитки, і витрати по коректуванню збитків, і
передані незароблені страхові премії.
При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за договорами
перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як суми часток
перестраховиків у резервах незароблених премій.
Суми часток перестраховиків у страхових резервах інших, ніж резерв незароблених премій, на
звітну
дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані перестраховикам
протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж
резерв незароблених премій.
Контракти з перестрахування оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик
визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна
можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією
перестраховику.
Зобов'язання за пенсійними програмами
Компанія бере участь у державній пенсійній системі України. Дана система вимагає від роботодавця
виплати поточних щомісячних внесків, які розраховуються на основі відсоткових ставок від фонду
оплати праці. У звіті про фінансовий результат такі витрати віднесені до витрат на ведення справи в
тому періоді, в якому вони були понесені.
У Компанії не існує інших пенсійних програм, програм додаткових виплат при виході працівників
на пенсію або інших значних компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань.
Активи в наявність для продажу
Сума очікуваного відшкодування активу в наявності для продажу є їх справедлива вартість.
Оподаткування
Поточні витрати на сплату податку на страхову діяльність Компанії розраховані згідно з
українським податковим законодавством, де базою є валова сума страхових премій, отриманих
(нарахованих) Компанією протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування.
Для цілей фінансової звітності поточні витрати з податку на прибуток коригуються на суми
відкладених податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю
активів та зобов'язань та їх вартістю, обліковується для цілей оподаткування. Такі коригування
призводять до відбиття відкладених податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.
Для визначення витрат з податку на страхову діяльність, а також з податку на прибуток від іншої
діяльності застосовується балансовий метод. Сума активів та зобов'язань по відкладеному
оподатковуванню розраховується на основі очікуваної ставки податку, яка повинна бути
застосована в тих роках, коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована.
Відстрочені податкові активи визнаються лише в тих випадках, коли існує ймовірність того, що
майбутній суми оподатковуваного прибутку буде достатньо для реалізації відкладених податкових
активів. На кожну дату складання звіту про фінансове становище Компанія переоцінює невизнані
відстрочені податкові активи. Компанія визнає раннє не визнаний відстрочений податковий актив
тільки в частині, по якій існує ймовірність його реалізації при отриманні майбутнього прибутку, що
підлягають оподаткуванню. І навпаки, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого
податкового активу в разі, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу в
майбутньому прибутку.
Відкладені податки розраховуються за ставками, які, як передбачається, будуть застосовуватися в
період погашення заборгованості або реалізації активу. Відкладені податки відображаються у звіті
про сукупний прибуток, за винятком випадків, коли вони пов'язані зі статтями, які безпосередньо
відносяться на власний капітал, і в цьому випадку відкладені податки відображаються у складі
капіталі.
У грудні 2010 року в Україні був прийнятий податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, а в
частині податку на прибуток підприємств - з квітня 2011 року. Податковий кодекс передбачає, крім
іншого, також зближення бухгалтерського і податкового обліків. Для розрахунку податку на

прибуток застосовуються такі ставки податку на прибуток:
до 1 квітня 2011 - 25%;
з 1 квітня 2011 до 31 грудня 2011 - 23%;
з січня 2012 року до 31 грудня 2012 - 21%;
з 1 січня 2013 до 31 грудня 2013 - 19%;
з 1 січня 2014 - 16%.
Для операцій, пов'язаних з ризиковими видами страхуванням, за винятком страхування життя,
ставка
податку протягом періоду, що закінчився 31 грудня 2012 року, була залишена без змін на рівні 3%.
Беручи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових
активів і зобов'язань проводилася на основі суджень керівництва Компанії, і базувалося на
інформації, яка була в його розпорядженні на момент складання цієї фінансової звітності.
Статутний капітал
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, безпосередньо пов'язані з
випуском нових акцій, відображаються як зменшення власних коштів акціонерів за вирахуванням
всіх застосовних податків на прибуток.
Дивіденди по простих акціях відображаються як зменшення власних коштів у тому періоді, в якому
вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються в якості події після
звітної дати згідно МСБО 10 «Події після звітної дати», і інформація про них розкривається
відповідним чином.
Застосування нових стандартів і тлумачень
На момент підготовки даної звітності існує ряд нових стандартів, поправок до них та інтерпретацій,
які ще не вступили в дію і не враховувалися при підготовці цієї фінансової звітності. Керівництво
Компанії вважає, що зазначені стандарти та тлумачення не матимуть суттєвого впливу на фінансову
звітність.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти"
У листопаді 2009 року Рада з МСФЗ опублікував першу частину МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти». Даний Стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти:
визнання
та оцінка". МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2013 або пізніше. Компанії можуть достроково застосувати першу частину стандарту для річних
періодів, що закінчуються 31 грудня 2009 або після цієї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9
вводить нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. Зокрема, з метою подальшої
оцінки всі фінансові активи повинні класифікуватися як, оцінюваних за амортизованою вартістю або
за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток, при цьому можливий вибір
відображення переоцінки безумовних пайових інструментів, не призначених для торгівлі, через
інший сукупний дохід. В даний час Компанія оцінює вплив цього стандарту, і вибирає початкову
дату застосування.
Поправки до МСБО (IAS) 19 "Винагороди співробітникам"
У червні 2011 року Рада з МСФЗ опублікував поправки до МСФЗ (IAS) 19. Дані поправки
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 або пізніше, з можливістю
дострокового застосування. Згідно з поправками проведено зміну в порядку визнання актуарних
прибутків та збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних планів,
змінено
визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки можна буде переносити на майбутні
періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку. Вартість послуг
минулих періодів буде визнаватися в тому періоді, в якому відбудеться зміна умов пенсійного
плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть розподілятися на весь
період надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсійного плану буде має місце тільки у разі
значного скорочення кількості працівників. Доходи / збитки, що виникають в результаті секвестру
пенсійного плану, будуть враховуються як вартість послуг минулих періодів. Також будуть введені
додаткові вимоги до розкриття інформації з метою представлення характеристик планів винагороди
працівникам компанії, сум, визнаних у фінансовій звітності, а також ризиків, які виникають за
планами з встановленими виплатами і планам, реалізованим кількома роботодавцями. В даний час

Компанія оцінює вплив цього стандарту і вибирає початкову дату застосування.
Удосконалення МСФЗ
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - Відстрочені податки: відшкодування активу,
що лежить в основі відстроченого податку ». У грудні 2010 року Рада МСФЗ опублікував поправки
до МСФЗ (IAS) 12, які набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2012 або пізніше. Відповідно до поправок відкладений податок з інвестиційної нерухомості,
обліковується за справедливою вартістю, та за активами, які не амортизуються у сфері
застосування МСФЗ (IAS) 16, до яких застосовується модель переоцінки, буде визначатися
виходячи з припущення, що балансова вартість буде відшкодована шляхом продажу активу. Зараз
Компанія оцінює вплив цієї поправки на фінансову звітність.
12 травня 2011 Рада з МСФЗ опублікувала чотири нові стандарти, які застосовуються для річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 або пізніше. Можливе дострокове застосування.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність"
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність" вводить єдину модель консолідації, згідно з
якою поняття контролю визначається як основа консолідації для всіх типів компаній. Цей стандарт
встановлює вимоги для випадків, коли визначення контролю утруднено, в тому числі для випадків з
потенційними правами голосу, правовідносинами принципала і агента, контролем специфічних
активів і обставин, при яких права голосу не є домінуючим чинником при визначенні контролю.
Крім
цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керівництво щодо правовідносин принципала і агента.
Стандарт також містить вимоги до обліку та процедури консолідації, які переносяться з МСФЗ
(IAS) 27 і залишаються незмінними. МСФЗ (IFRS) 10 замінює собою вимоги до консолідації, що
містяться в ПКІ (SIC) 12 «Консолідація - компанії спеціального призначення" та МСФЗ (IAS) 27
«Консолідована та окрема фінансова звітність». Зараз Компанія не очікує будь-який вплив
застосування МСФЗ (IFRS) 10 на своє фінансове становище і результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спільні угоди"
МСФЗ (IFRS) 11 "Спільні угоди" покращує облік спільних угод шляхом введення методу, вимагає
від сторін спільної угоди визнання своїх прав і зобов'язань, що випливають з цієї угоди.
Класифікація спільної угоди визначається шляхом оцінки прав і зобов'язань сторін, що випливають
з цієї угоди. Стандарт пропонує тільки два види спільної угоди - спільні операції і спільна
діяльність. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорційне консолідацію як метод обліку спільних
угод. МСФЗ (IFRS) 11 замінює собою МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності" та ПКІ (SIC)
13 «Спільно контрольовані підприємства-немонетарні вклади учасників спільного підприємництва".
Зараз Компанія не очікує будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на своє фінансове
становище і результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії" є новим комплексним
стандартом, який містить вимоги до розкриття інформації про всіх видах інвестицій в інші компанії,
включаючи дочірні компанії, спільні угоди, асоційовані компанії та неконсолідовані структуровані
компанії. МСФЗ (IFRS ) 12 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2013 або пізніше. Дозволяється дострокове застосування. застосування цього стандарту може
зажадати від Компанії нових розкриттів інформації у фінансовій звітності, але не вплине на її
фінансовий стан або результати діяльності.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю» визначає поняття справедливої вартості і в
рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцінки за справедливою вартістю та вимагає розкриття
інформації про таку оцінку. Цей стандарт застосовується тоді, коли інші МСФЗ вимагають або
дозволяють оцінку за справедливою вартістю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог до
оцінки активу або зобов'язання за справедливою вартістю, не змінює перелік об'єктів, які
оцінюються за справедливою вартістю, та не роз'яснює питання про внесення змін у справедливій
вартості. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів і зобов'язань Компанії, які
обліковуються за справедливою вартістю. Зараз Компанія оцінює можливий вплив застосування
МСФЗ (IFRS) 13 на своє фінансове становище і результати діяльності.
4.
Грошові кошти
Грошові кошти та еквіваленти по валютах, можуть бути представлені в такому вигляді:
2012 2011

Грошові кошти в іноземній валюті 33,035 29,641
Грошові кошти в національній валюті
438
1,679
33,473
31,320
Грошові кошти та їх еквіваленти включають:
2012 2011
Депозити
29,791 30,463
Поточні рахунки в банку та каса 3,682 857
33,473
31,320
Процентні ставки за 2011 і 2012 р. по депозитах становлять від 9 до 14,0% і від 3,5 до 9,0%
відповідно, в залежності від валюти депозиту. Депозити розміщені в доларах США і ЄВРО, зі
строком погашення від 1 до 6 місяців. Станом на 31 грудня 2011 і 31 грудня 2012 рр.. кошти
Компанії були розміщені у дев'яти та семи банках на суму 30,463 тис.грн. і 29,791 тис.грн.
відповідно, заборгованість кожного з яких перевищувала 5% суми капіталу Компанії.
Грошові кошти Компанії станом на 31 грудня 2012 року, розміщені на депозитних рахунках в
українських банках, на загальну суму 4,396 тис.грн. знаходиться в заставі як забезпечення участі в
Українському ядерному пулі.
5.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня може бути представлена таким чином:
2012 2011
Розрахунки зі страхувальниками і перестраховиками
Резерв сумнівних боргів за договорами страхування
55,338
46,281

56,476 46,664
(1,138) (383)

Станом на 31 грудня в 2012 р. у зв'язку із зменшенням корисності був створений 100% резерв для
дебіторської заборгованості номінальною вартістю 1,138 тис. гривень (2011 р.: 383 тис. гривень).
Зміни в резерві на зменшення корисності дебіторської заборгованості включали:

Зменшення корисності на індивідуальній основі
На 01 січня 2011 р. 186
Нараховано за рік 4,407
Використано (4,210)
Списання у зв'язку з закінченням строку позовної давності

-

На 31 грудня 2011 р. 383
Нараховано за рік 2,824
Використано (2,069)
Сторнування невикористаних сум На 31 грудня 2012 р. 1,138
Станом на 31 грудня 2012 і 2011 року, аналіз дебіторської заборгованості, термін оплати якої
настав:
Всього
Не прострочені та не знецінені
Прострочені, але не знецінені
<30 днів
30-60 днів
60-90 днів
90-120 днів >120 днів
2012 55,338 27,350 9,987 1,231 4,403 2,910 9,457
2011 46,281 34,141 2,460 1,882 2,262 682
4,855
6.

Видані аванси

Видані аванси на 31 грудня 2012 становили 100 тисяч гривень (31 грудня 2011 року - 106 тисяч
гривень).

7.

Інша дебіторська заборгованість

Інша дебіторська заборгованість може бути представлена таким чином:
2012 2011
Інша дебіторська заборгованість 1,333 1,258
Резерв сумнівної заборгованості (643) (601)
690 657
Резерв сумнівної заборгованості нарахований при її непогашенні більше року.
8.
Запаси
Запаси станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:
2012 2011
Паливо
36
51
Сировина та матеріали
41
37
Золото 2,391 7,450
Паладій662
596
3,130 8,134
9.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Визнані активи і пасиви по відкладеному оподатковуванню
Визнані активи і пасиви, які підлягають відкладеному оподатковуванню станом на 31 грудня,
можуть бути представлені таким чином:
31 грудня 2012
31 грудня 2011
1 січня 2011
Активи
Пасиви
Активи
Пасиви
Активи
Пасиви
Резерви незароблених премій
1,244
1,152
1,181 Частка перестраховиків у резервах незароблених премій
(592)
Резерв на відкладені податки по акціях, придбаним для подальшої реалізації
(46) (15) (46)
Резерв сумнівних боргів (страхова діяльність) 34
12
6
Резерв сумнівних боргів (нестрахових діяльність)
83
Сума нарахованих, але не сплачених перестрахувальних премій вітчизняним перестрахувальникам
62
Активи (пасиви), що оподатковуються 1,278 (46) 1,164 (15) 1,332 (638)
Чистий обсяг активів, що підлягають відкладеному оподатковуванню 1,232
1,149
694
Зміна тимчасових різниць протягом року
Зміна тимчасових різниць протягом року і станом на 31 грудня 2012 року може бути представлено
наступним чином:
2012 2011
Відстрочені податкові активи на початок року 1,149 694
Зміна відкладених податків протягом звітного періоду (страхова діяльність) 114
Зміна відкладених податків протягом звітного періоду (нестрахових діяльність)
Відстрочені податкові активи на кінець року
1,232 1,149
10.

507
(31)

(52)

Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова заборгованість представлена позиками для купівлі рухомого та нерухомого майна

працівниками компанії, а також торгової заборгованістю за реалізовані страхові продукти.
Позики є безпроцентними. Об'єкти покупки знаходяться в заставі до погашення заборгованості.
Компанія відображає суми заборгованості за дисконтованою вартістю з використанням ринкової
норми прибутковості по аналогічним фінансовим активам.
2012 2011
Від 1 до 5 років
1,424 159
Більше 5 років
92
1,516 159
11.
Інвестиції в наявності для продажу
Інвестиції в наявності для продажу станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:
2012 2011
Інвестиції, що відображені в обліку за собівартістю
158
1,014
158 1,014
12.
Фінансові інвестиції, що відображаються за справедливою вартістю через прибуток і збитки
2012 2011
ПАТ «Ветропак Гостомельський склозавод»
110
110
ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
40
105
ПАТ «Житомирський маслозавод» 36
71
ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод» 35
71
ПАТ «Енергомашспецсталь»
24
81
ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» 13
9
ПАТ «Азовсталь» 12
22
ПАТ «Алчевский коксохімічний завод» 9
10
ПАТ «Славутський солодовий завод»
19
279 498
Станом на 31 грудня 2012 року в вартість фінансових активів, що відображаються за справедливою
вартістю через прибуток або збитки, включений збиток, отриманий в результаті змін котирувань на
ПФТС по акціях зазначених емітентів на загальну суму 200 тис.грн. (2011 р.: 263 тис.грн.).
13.

Основні засоби та нематеріальні активи

Основні засоби станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:
МебліАвтомобілі Офісне устаткування
Первісна вартість
На 01 січня 2011 року
81
1,679 286
Надійшло
273
2
Вубуло
(157) На 31 грудня 2011 року
81
1,795 286
Надійшло
93
8
29
Вибуло
На 31 грудня 2012 року
81
1,795 379
Амортизація
На 01 січня 2011 року
(79) (659) (259)
Нараховано за рік (1)
(296) (10) (7)
Знос на вибулі основні засоби
157
На 31 грудня 2011 року
(80) (798) (269)
Нараховано за рік (1)
(317) (24) (8)
Знос на вибулі основні засоби
На 31 грудня 2012 року
(81) (1,115) (293)
Чиста вартість
На 01 січня 2011 року
2
1,020 27
На 31 грудня 2011 року
1
997
17
На 31 грудня 2012 року
680
86

Інші

Нематеріальні активи

83
49
275
(157)
85
49
130
93
78

2,178

(69)
(2)
(76)
(7)
(84)

(46)
(316)
(48)
(356)
(55)

(1,111)

(1,628)

14
9
9

3
1
23

1,066
1,025
798

2,296
2,426

157
(1,271)

Всього

У статтю «Основні засоби та нематеріальні активи» включені повністю замортизовані основні
засоби, первісна вартість яких станом на 31 грудня 2012 року складе 1,166 тис.грн. (2011: 444
тис.грн.)
14.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня включає:
2012 2011
Розрахунки з перестрахування з резидентами і нерезидентами 22,627 20,620
Розрахунки зі страхувальниками по страхових виплатах67
932
22,694
21,552
15.
Інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання Компанії станом на 31 грудня включали:
2012 2012 (виправлено)
Розрахунки по оплаті праці з працівниками
Розрахунки по податках, зборах 541 278
Інші зобов'язання 7
3
2,297
478

1,749 1,462

16.
Страхові резерви
Рух у страхових резервах за мінусом частки перестраховиків протягом 2012 року може бути
представлено наступним чином:
Резерв незароблених премій
Сальдо на 31 грудня 2012 Зміни у звіті про фінансові результати
Сальдо на 31 грудня
2011 Зміни у звіті про фінансові результати
Сальдо на 01 січня 2011
Резерв незаработанных премий
41,479 (3,091) 38,388 974
39,362
Частка перестраховиків у РНП
(20,094)
(2,785) (22,879)
3,136 (19,743)
21,387
(5,876) 15,509 4,110 19,619
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
Сальдо на 31 грудня 2012 Зміни у звіті про фінансові результати
Сальдо на 31 грудня
2011 Зміни у звіті про фінансові результати
Сальдо на 01 січня 2011
Резерв заявлених збитків 19
19
573
592
Резерв що відбулися, але не заявлених збитків 3,190 (3,190) Частка перестраховиків у резерві збитків (1,978) 1,978 1,231 (1,212) 19
573
592
17.
Акціонерний капітал
Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2012 року може бути представлений наступним чином:
2012 2011
кіл-ть акцій частка %
сума, тис. грн кіл-ть акцій частка %
сума, тис. грн
Непочатова Л.М.
121,956
49,982 18,995 121,956
49,982 12,196
Овчинников О.И.
121,934
49,973 18,991 121,934
49,973 12,194
Хачбабян Н.Г.
22
0,009 3
22
0,009 2
Непочатов Є.О.
22
0,009 3
22
0,009 2
Овчинников Д.О.
22
0,009 3
22
0,009 2
Овчинников І.О.
22
0,009 3
22
0,009 2
Непочатов О.Є.
22
0,009 3
22
0,009 2
244,000
100
38,001 244,000
100
24,400
Заявлений, зарегістророванний і повністю сплачений акціонерний капітал на 31 грудня 2012
становить 38,000,560 грн, і складається з 244,000 акцій зареєстрованих за номінальною вартістю
155.74 грн за акцію.

У 2012 році були оголошені і виплачені дивіденди за 2011 рік у розмірі 31.23 грн. за акцію (2011:
40.98 грн. за акцію).
У відповідності з Українським законодавством, Підприємство може розподіляти всі передбачені
законом доходи, як дивіденди або переносити їх у резерв, як визначено в статуті Підприємства.
Подальше використання коштів, перенесених у резерв, може бути юридично обмеженим; кошти,
перенесені в резерв зазвичай повинні використовуватися з тією метою, що визначена в момент
передачі. Дивіденди зазвичай оголошуються тільки з поточного прибутку, яка показана у фінансовій
звітності, складеної відповідно до українського законодавства, а не із сум, попередньо
переведених в резерви.
18.
Резервний капітал
Резервний (страховий) фонд Компанії становить не менше, ніж 25% його акціонерного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менше 5% суми
прибутку Компанії. Кошти резервного (страхового) фонду можуть за рішенням загальних зборів
Акціонерів і в порядку, визначеному Спостережною Радою, можуть використовуватися на покриття
збитків від діяльності Компанії, виплату дивідендів та на інші цілі, що не суперечать українському
законодавству. За результатами роботи Компанії за 2011 рік у 2012 році на збільшення резервного
капіталу було спрямовано 5,375,000 грн.
19.
Чистий дохід від страхування
Чистий дохід від страхування за 2012 і 2011 року може бути представлений наступним чином:
2012

2011

Щтримані премії
Валова сума отриманих премій
82,273 82,104
Премії, сплачені перестраховикам (44,260)
(49,652)
Зміна у страхових резервах
Зміна резерву незароблених премій
(3,090) 974
Зміна частки перестраховиків у резервах незароблених премій (2,785) 3,136
Всього доходи

32,137 36,562

Валова сума отриманих премій протягом 2012 року може бути представлена наступним чином:
2012 2011
Страхування авіаційної відповідальності 44,542 46,707
Страхування повітряного транспорту
27,928 27,193
Інша страхування відповідальності3,474 3,160
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 1,970 2,953
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу 3,476 849
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду
478
Страхування вантажів і багажу
227
391
Страхування майна крім вогневих ризиків
142
126
Страхування від нещасних випадків
66
60
Страхування фінансових ризиків 187
82,273
82,104

448

За підсумками 2012 року компанія отримано більше 10% від валових страхових премій від
наступних компаній: ПрАТ «Авіакомпанія« ЕІР Онікс », ПрАТ« СК «ТСК Україна» та ПрАТ
«Авіакомпанія« Міжнародні Авіалінії України ».
Частка страхових платежів, що належить перестраховикам, може бути представлена наступним
чином:
2012 2011

Страхування авіаційної відповідальності 21,052 29,759
Страхування повітряного транспорту
20,967 17,067
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 938
524
Інша страхування відповідальності845
1,563
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу 273
364
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду
170
339
Страхування майна крім вогневих ризиків
15
12
Страхування вантажів і багажу
22
Страхування фінансових ризиків 2
44,260
49,652
За підсумками 2012 року компанія перестраховано більш ніж 87% ризиків перестраховано через
міжнародного перестрахового брокера Willis Polska SA.
20.

Страхові виплати та страхові відшкодування

Валова сума витрат за страховими відшкодуваннями протягом 2012 року може бути представлена
наступним чином:
Страхові виплати Відшкодування перестраховиків Регреси
Разом
Страхування фінансових ризиків (11,500)
(11,500)
Страхування повітряного транспорту
(9,437) 7,880 (1,557)
Страхування наземного транспорту, крім залізничного (552) 99
111
(342)
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу (27) (27)
Страхування вантажів і багажу
(18) (18)
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду
(10) (10)
Страхування майна крім вогневих ризиків
(3)
(3)
(21,547)
7,979 111
(13,457)

Валова сума витрат за страховими відшкодуваннями протягом 2011 року може бути представлена
наступним чином:
Страхові виплати Відшкодування перестраховиків
Страхування наземного транспорту, крім залізничного
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу
Страхування майна крім вогневих ризиків
(5)
Інша страхування відповідальності(2)
Страхування повітряного транспорту
(474) (1,513)
289
152
(1,072)

Регреси
(1,017) 169
(15) 120
(2)
(474)

Разом
152
(696)
105
(5)

21.
Адміністративні витрати
Адміністративні витрати протягом 2012 включали:
2012 2011
Зарплата адміністративного апарату та нарахування до соціальних фондів 2,912 2,342
Послуги аварійного комісара та інші витрати з врегулювання страхових випадків 561
552
Оренда
550
551
Витрати на професійні послуги
383
549
Амортизаційні відрахування
356
315
Інші витрати 331
286
Витрати на відрядження адміністративного персоналу 273
266
Витрати на зв'язок 181
209
Матеріальні витрати 117
189
Послуги банків
90
67
Ремонти
60
69

Представницькі витрати
30
Податки та обов'язкові платежі
5,844 5,483

87
-

1

22.
Витрати на збут
Витрати на збут послуг протягом 2012 року включали:
2012 2011
Витрати на оплату праці та нарахування до соціальних фондів 813
Комісійна винагорода брокеру по перестрахуванню
691
641
Податок на репатріацію доходів нерезидентів 293
177
Витрати на рекламу 74
54
Комісійна винагорода асистансу 22
33
Інші 22
18
1,915 1,463

540

23.
Інші операційні доходи і витрати
Інші операційні доходи і витрати протягом 2012 року включали:
2012 2011
Курсові різниці
240
308
Зміна страхових технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій (3 190) 573
Зміна частки перестраховиків у страхових технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених
премій 1 978 Формування резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості
(2 824) (4 407)
Формування резерву сумнівних боргів по іншої дебіторської заборгованості (42) (239)
Результат від реалізації іноземної валюти (45) (34)
Інші доходи і витрати від операційної діяльності 259
51
Витрати по добровільному страхуванню життя (127) (170)
(3,751)
(3,917)
24.
Фінансові доходи і витрати
Фінансові доходи і витрати протягом 2012 року включали:
2012 2011
Відсотки отримані 2,278 1,990
Результат від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості
Інші витрати (2)
1,374 2,008

(902) 18

25.
Інші доходи і витрати
Інші доходи і витрати протягом 2012 року включали:
2012 2011
Результат діяльності з цінними паперами (153) (169)
Інші витрати, доходи звичайної діяльності
(86) (46)
Результат від реалізації необоротних активів
68
(239) (147)
26.
Витрати з податку на прибуток
Витрати на оподаткування валових доходів від страхової та іншої діяльності протягом 2012 року
включали:
Витрати з податку на прибуток
2012 2011
Податок на прибуток за ставкою 3%
2,853 2,162
Вплив відкладеного податку на прибуток за ставкою 3%
(114) (507)
Витрати з податку на прибуток за ставкою 3% 2,739 1,655
Податок на прибуток за ставкою 21%
739
635
Вплив відкладеного податку на прибуток за ставкою 21%
31
52

Витрати з податку на прибуток за ставкою 21% 770
687
Всього витрати з податку на прибуток
3,509 2,342
Узгодження ефективної податкової ставки з діючою
2012 2011
Страхова діяльність Інша діяльність
Всього по Компанії Страхова діяльність Інша
діяльність
Всього по Компанії
Прибуток до оподаткування
7,212 1,092 8,304 23,994 1,622 25,616
Ставка податку на прибуток по страхової діяльності
3%
21%
3%
23%
Теоретичний податок на прибуток 216
229
445
720
373
1,093
Вплив від статей, які не враховані в розрахунку оподатковуваної
бази 2,508 541
3,064 935
314
1,249
Витрати з податку на прибуток
2,739 770
3,509 1,655 687
2,342
27.
Пов'язані сторони
Пов'язані сторони включають тільки акціонерів компанії та Членів Правління. За звітний період
операції з пов'язаними сторонами можна представити таким чином:
2012 2011
Винагороди управлінському персоналу
Страхові премії
36
26
Страхові виплати 22
127

1,362 1,086

28.
Потенційні зобов'язання
Податкова система
В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів щодо різних податків і зборів, які
утримуються як державними, так і місцевими органами влади. Закони, які регулюють нарахування
та
виплату податків і зборів, часто змінюються, їх положення не завжди до кінця відпрацьовані. Також
немає достатньої кількості судових прецедентів щодо вирішення таких проблем. Часто існують
різні точки зору щодо тлумачення правових норм різними органами, що породжує загальну
невизначеність і створює приводи для конфліктних ситуацій. Перераховані фактори визначають
наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж ті, які існують в країнах з більш
розвиненою податковою системою.
Компанія періодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань з податків і відображає
їх у своїй звітності за методом нарахувань. Керівництво Компанії вважає, що воно відобразило в
повному обсязі всі податкові ризики в даній звітності.
Юридичні зобов'язання
В ході звичайної діяльності Компанія має справу з судовими позовами та претензіями. Керівництво
Компанії вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, які можуть бути наслідком
позовів та претензій, у разі виникнення, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або
результати майбутніх операцій Компанії.
29.
Фінансові інструменти - Управління ризиками
Діяльність Компанії схильна різним фінансовим ризикам: кредитного ризику, ризику ліквідності та
ринкового ризику (ризик зміни справедливої вартості або ставки відсотка грошових потоків, а також
валютний ризик). Подібно всім іншим галузям бізнесу, Компанія схильна до ризиків, що виникають
в результаті використання фінансових інструментів. Дана примітка описує цілі, політики та шляхи
управління зазначеними ризиками, а також методи їх визначення. Подальша кількісна інформація,
пов'язана з даними ризиками, представлена в даній фінансовій звітності. Протягом звітного періоду
не спостерігалося істотних змін в схильності Компанії ризикам, пов'язаним з фінансовими
інструментами, її цілі, політиках і шляхах управління даними ризиками або методах їх визначення в
порівнянні з попередніми періодами, якщо в даному Примітці не вказано інше.
Основні фінансові інструменти
Основні фінансові інструменти Компанії, що призводять до ризику фінансових інструментів,
наступні:

- - Торгова дебіторська заборгованість
- - Інвестиції в що не котируються часткові цінні папери в Україні
- - Грошові кошти та дорогоцінні метали у банках
- - Торгова та інша кредиторська заборгованості
Основні цілі, політики та шляхи
Загальна програма Компанії з управління ризиками визнає непередбачуваність фінансових ризиків і
націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу зазначених ризиків на фінансове
положення Компанії. Управління ризиками здійснюється фінансовим директором Компанії у
відповідності з політикою, затвердженої Зборами акціонерів. Голова Правління Компанії визначає і
оцінює фінансові ризики в тісній співпраці з операційними підрозділами Компанії. Управління
Компанією надає всеосяжне керівництво і операційні принципи загального управління ризиками, а
також письмові політики щодо окремих сфер, таких як: валютний ризик, процентний ризик,
кредитний ризик і надлишок ліквідності з інвестицій.
Збори акціонерів несе відповідальність за визначення цілей і політик Компанії щодо управління
ризиками, залишаючи за собою остаточну відповідальність за них. Правління розподіляє обов'язки
за розробку та операційні процеси, що забезпечують ефективне застосування даних цілей і політик
до фінансової діяльності Компанії. Збори акціонерів одержує щомісячні повідомлення від Голови
Правління компанії, за допомогою яких воно вивчає ефективність здійснюваних процесів і
відповідність встановлюваних цілей і політик. Метою діяльності Зборів акціонерів є створення
політик, спрямованих на зниження ризиків наскільки це видається можливим так, щоб
конкурентоспроможність і гнучкість Компанії не були схильні надмірного негативного впливу
зазначених ризиків. Більш детальна інформація щодо даних політик викладена нижче.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків Компанії, якщо замовник (страхувальник,
перестрахувальник) або зустрічна сторона по фінансовому інструменту не виконують своїх
зобов'язань за контрактом. В основному, Компанія схильна кредитному ризику у зв'язку з продажем
страхових продуктів в кредит українським клієнтам і нерезидентам (розстрочка платежу), а також
простроченням платежів страхувальниками у зв'язку з їх банкрутством або ухудшившимся
фінансовим становищем.
У відповідності з внутрішньою політикою оцінки ризику Компанії, кожен новий страхувальник
оцінюється до укладення з ним договору страхування; основними показниками
кредитоспроможності клієнта є його страхова історія і міцність балансу (виходячи з даної
інформації формується страховий тариф). При вступі в комерційні відносини з Компанією, новому
страхувальнику пропонуються умови більш жорсткі, ніж ті, що поширюються на страхувальників,
які мають більш тривалу страхову історію в Компанії. Ці умови передбачають, як правило, оплату
страхових послуг в момент укладання договору. Компанія класифікує торговельну дебіторську
заборгованість за категоріями виходячи з терміну її виникнення. На дату звітності Компанія має
істотний обсяг простроченої дебіторської заборгованості (період непогашення перевищує 3
календарні роки з моменту виконання зобов'язань Компанією). У відношенні простроченої
заборгованості Керівництвом Компанії проводиться інтенсивна робота з боржниками,
розробляються графіки погашення заборгованості, отримані гарантійні листи про сплату протягом
фінансового року, також дані суми забезпечені майном поручителів.
Максимальна схильність до таких компонентів кредитного ризику, як торговельна та інша
дебіторська заборгованість на дату звітності, також пов'язана зі справедливою вартістю торгової та
іншої дебіторської заборгованості.
Грошові кошти та їх еквіваленти, а також депозити в банках та фінансових установах також
сприяють зростанню кредитного ризику. Оскільки Компанія постійно оцінює фінансову стійкість
банків, з якими вона взаємодіє в Україні, ризик невиконання банками своїх зобов'язань перед
Компанією істотний з точки зору Компанії. Цей ризик частково знижується за допомогою політики
диверсифікації при розміщенні грошових коштів в українських банках, крім того, українським
законодавством передбачено можливість розміщення на депозитних рахунках у жодній банківській
установі не більше 10% від загальної суми технічних страхових резервів.
Максимальний ризик такого компонента кредитного ризику, як грошові кошти та їх еквіваленти, і
депозити в банках та інших фінансових установах на дату звітності, представлений справедливою
вартістю залишків грошових коштів, що підлягають виплаті такими банками та фінансовими
установами (інформація розкрита в Примітці 4).

Компанія не укладає деривативи з метою управління кредитним ризиком. Тим не менш, в деяких
окремих випадках Компанія може вжити заходів із зниження таких ризиків, якщо їх концентрація
істотна.
В результаті кредитного контролю та процедур по оцінці ризику, Компанія не очікує виникнення
будь-яких збитків від невиконання своїх зобов'язань зустрічними сторонами на дату звітності у
зв'язку з фінансовими інструментами, які беруть участь в поточній діяльності Компанії.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає у зв'язку з управлінням Компанією своїм оборотним капіталом, а також
основними сумами погашення по борговим інструментам Компанія. Ризик полягає в тому, що
Компанія буде стикатися з труднощами в процесі виконання своїх зобов'язань у мірі настання
строку їх оплати. Це може зробити негативний вплив на безперервність діяльності Компанії та
результати її діяльності. Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримання
достатньої кількості грошових коштів.
Політика Компанії спрямована на забезпечення постійної наявності достатньої кількості грошових
коштів з метою виконання своїх зобов'язань у міру настання строку їх оплати. Для цієї мети
Компанія виробляє розміщення наявних коштів технічних резервів на банківських депозитах, цінні
папери українських емітентів, правах вимог до перестраховиків.
У разі недостатніх залишків грошових коштів на поточних рахунках у результаті суттєвих страхових
виплат, Компанія може вдатися до перекладу частини коштів, розміщених на депозитних рахунках,
на поточні рахунки і направити на фінансування поточних потреб Компанії. Компанія для
фінансування поточної діяльності не використовує таких фінансових інструментів як кредити і
овердрафти.
Ринковий ризик
Ринковий ризик може виникнути в зв'язку з використанням Компанією процентних, товарних,
виражених в іноземній валюті фінансових інструментів. Даний ризик полягає в коливанні
справедливої вартості або майбутніх грошових потоків фінансових інструментів у зв'язку зі зміною
процентних ставок (відсотковий ризик) і курсу валют (валютний ризик). Станом на 31 грудня 2012
року, у Компанії були інвестиції в такі інструменти на загальну суму 279 тис.грн. (Додаток 12)
(2011: 498 тис.грн.). Компанія управляє коштами, розміщеними в подібні фінансові інвестиції,
через компанію з управління активами, з якою укладено договір (професійного гравця українського
фондового ринку), що істотно знижує ризики подібних операцій.
Процентний ризик потоку грошових коштів і справедливою вартістю
Оскільки у Компанії є істотна кількість процентних активів, її доходи та операційні грошові потоки
залежать від змін ринкових ставок.
Процентний ризик Компанії виникає у зв'язку з розміщенням грошових коштів на депозитних
рахунках у банках. Потенційно, депозити, розміщені за плаваючою ставкою піддають Компанію
процентному ризику потоку грошових коштів. Депозити, розміщені за фіксованими ставками,
піддають Компанію процентному ризику справедливої вартості. Операційна політика Компанії
укладена в підтримці, принаймні, 80% своїх депозитів у інструментах за фіксованою ставкою.
Станом на 31 грудня 2012 року, всі депозити Компанії мали фіксовані ставки (Примітка 4).
Компанія має на балансі банківські метали у готівковій формі, які знаходяться на відповідальному
зберіганні в українському банку. На зазначені активи не нараховується процентний дохід, тобто
вартість даних активів визначається виключно виходячи з ринкових котирувань на дані метали. На
даний момент Керівництвом компанії здійснюються заходи з переведення даних металів на депозит
з метою отримання додаткових доходів від їх розміщення.
Компанія аналізує процентний ризик на щомісячній основі. Аналіз чутливості здійснюється шляхом
застосування різних процентних ставок за депозитами, розміщеними за фіксованими ставками.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик зміни вартості фінансового інструменту у зв'язку зі зміною
курсів обміну валют. Фінансове становище та грошові потоки Компанії схильні до впливу
коливання курсів обміну іноземних валют.
Інформація про рівень валютного ризику компанії представлена далі:
Тис.грн.
Дол.США 1 = 7.993 грн.
Євро 1 = 10.5371 грн.
Інша валюта 31 грудня 2012
р.
Всього
ФІНАНСОВІ АКТИВИ:

Грошові кошти
438
30,808 2,227 33,473
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибуток і збитки 279
279
Банківські метали 3,053 3,053
Дебіторська заборгованість 13,067 42,202
69
55,338
Разом фінансові активи
13,784 73,010 2,227 3,122 92,143
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
Кредиторська заборгованість
(2,129) (22,861)
(24,990)
Разом фінансові зобов'язання
(2,129) (22,861)
(24,990)
Разом відкрита позиція
11,655 50,149 2,227 3,122 67,153

-

Тис.грн.
Дол.США 1 = 7.9898 грн. Євро 1 = 10.2981 грн.
Інша валюта 31 грудня 2011
р.
Всього
ФІНАНСОВІ АКТИВИ:
Грошові кошти
1,679 27,565 2,076 31,320
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибуток і збитки 498
498
Банківські метали Дебіторська заборгованість 2,028
Разом фінансові активи
4,205
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
Кредиторська заборгованість
Разом фінансові зобов'язання
Разом відкрита позиція
2,771
Страховий ризик

8,046 8,046
44,994
21
46,281
72,559 2,076 8,067 86,907
(1,434) (20,596)
(1,434) (20,596)
51,963 2,076 8,067 64,607

(21,552)
(21,552)

У відповідності до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеного майбутнього події,
позначеного договором страхування, який може привести до виплати Страховиком відшкодування
власникові поліса (договору страхування), якщо домовлений невизначене майбутнє подія (страхова
подія) надає несприятливий вплив на власника страхового полісу (договору страхування). З метою
мінімізації страхового ризику Компанія виробляє оцінку значущості ризику страхування за кожним
договором страхування при його отриманні від Страхувальника. Компанією оцінюється страхова
історія кожного об'єкта страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному
утриманні в залежності від виду страхування та діючої політики Компанії щодо диверсифікації
ризиків страхового портфеля. У разі перевищення страхової суми по окремому предмету договору
страхування 10% від суми статутного капіталу і сформованих вільних резервів та страхових
резервів, Компанія передає ризики в сумі перевищення зазначеного розміру у перестрахування.
При стандартних умовах залучення ризику в компанії застосовується наступна політика розміщення
ризиків у перестрахуванні:
Ризик, що струється Власне утримання Примітка
Страхування екіпажу повітряного судна 100 000 грн. Страхування майна 700 000 грн. У разі кумуляції ризиків або при страхуванні ремонту приміщень
власне утримання може бути зменшена до 300 000 грн.
Страхування автомобільного транспорту 75 000 грн. Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника) 50 000 дол.США
Страхування повітряного транспорту (обов'язкове страхування)
150 000 дол.США При
добровільному страхуванні авіатранспорту власне утримання може досягати суми 200 000 дол.США

Страховий ризик Компанії сконцентрований у межах договорів страхування по «Страхуванню
фінансових ризиків», на який припадає більше 85.46% від загального обсягу страхових виплат (з
урахуванням відшкодувань перестраховиків) Компанії за 2012 рік.
Аналіз чутливості страхових зобов'язань станом на 31.12.2012 року може бути представлений таким
чином:
Група договорів страхування
Поточна величина страхового ризику, % Сформовані резерви
(страхові зобов'язання)
Величина резервів при зміні рівня ризику
Збільшення на 5% Зниження на 5%
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 19.25%
507
(25) 25
Страхування повітряного транспорту
36.94%
8,100 (405) 405
(430) 430
Аналіз чутливості страхових зобов'язань станом на 31.12.2011 року може бути представлений таким
чином:
Група договорів страхування
Поточна величина страхового ризику, % Сформовані резерви
(страхові зобов'язання)
Величина резервів при зміні рівня ризику
Збільшення на 5% Зниження на 5%
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 28.58%
1,267 (63) 63
Страхування повітряного транспорту
5.42% 5,356 (268) 268
(331) 331
Станом на 31 грудня 2012 року компанія не має істотних страхових претензій, що виникли в
минулих
звітних періодах, за якими зберігається невизначеність щодо суми та строків відшкодування.
Договори страхування Компанії не містять вбудованих похідних фінансових інструментів.
Розкриття інформації про капітал
Визначення капіталу Компанії полягає в капіталі звичайних акцій, емісійному доході, накопиченої
нерозподіленого прибутку та інших резервах капіталу. Керівництво бачить свою роль в якості
корпоративних кураторів, які несуть відповідальність за збереження та зростання капіталу, а також
за отримання акціонерами необхідної суми прибутку.
Цілі Компанії в задачі підтримки і зростання капіталу:
- Забезпечення здатності Компанії продовжувати свою діяльність в майбутньому з метою надання
прибутку акціонерам і вигод іншим зацікавленим сторонам,
- Зниження і контроль над ризиками, яким піддається операційна і конкурентне середовище активів
Компанії, а, отже, збереження цілісності Компанії, і
- Забезпечення достатньої суми прибутку акціонерів шляхом реалізації страхових продуктів, що
користуються попитом у замовників за тарифами, відповідним рівню ризику і очікуванням
акціонерів.
Компанія встановлює суму капіталу, який їй необхідний, пропорційно ризикам. Компанія управляє
структурою свого капіталу і коригує її з урахуванням змін економічної ситуації і характеристик
ризику поточної торгової середовища. Основні активи Компанії складаються, головним чином, з
грошових коштів та фінансових інвестицій. При цьому пакет даних інвестицій досить
диверсифікований, що дає підстави зміцнення фінансового становища Компанії.
З метою підтримання або зміни структури капіталу, Компанія може випустити нові акції, змінити
суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, погасити заборгованості, повернути капітал
акціонерам або реалізувати активи для поліпшення грошової позиції. Як показує досвід, перші три
методи використовувалися з метою отримання і підтримки бажаної структури капіталу. Компанія
управляє капіталом на основі співвідношення позикового капіталу до власного (D / E ratio). Дане
співвідношення розраховується як співвідношення чистої заборгованості до власного капіталу.
Чиста заборгованість розраховується як загальна сума заборгованості (як показано в звіті про
фінансовий стан) за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Власний капітал включає всі
компоненти капіталу, такі як: акціонерний капітал, емісійний дохід, частка меншості,
нерозподілений
прибуток і резерв переоцінки.
Традиційно, стратегія Компанії грунтувалася на підтримці співвідношення D / E на рівні максимум

0.6 (60%). У 2012 році, як і в попередні роки цей показник не перевищував зазначеного рівня.
Керівництво вважає, що для Компанії, як для операційної компанії і публічно-правової організації,
підтримання невисокого рівня позикових коштів має велике значення для збереження капіталу.
Надмірне залучення позикових коштів - певне Компанією як перевищення показника D / E 0,6 може бути виправдано тільки у виняткових обставинах і для ухвалення такого рішення необхідно
одноголосне рішення всього керівництва.
Співвідношення позикового і власного капіталу на 31 грудня 2012 і 31 грудня 2011 було
наступним:
31.12.2012 31.12.2011
Всього позиковий капітал 47,995 38,823
Мінус: Грошові кошти та еквіваленти
33,473 31,320
Чиста заборгованість
14,522 7,503
Всього капітал
48,730 51,555
Співвідношення позикового і власного капіталу 29.80%
14.55%
Зниження показника D / E у 2012 насамперед було результатом збільшення формування страхових
резервів.
30.

Події після дати балансу

Після дати балансу відсутні події, які можуть вплинути на можливість здійснення Компанією
діяльності в майбутньому.
31.
Аналіз премій і збитків
Нижче наведено аналіз результат діяльності зі страхування і перестрахування за рік, що закінчився
31 грудня 2012 р.:
Страхові премії, загальна сума
Премії, передані у перестрахування
Чиста сума страхових
премій Зміна резерву незароблених премій, за вирахуванням частки перестраховиків
Чиста
сума
зароблених страхових премій
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков
Зміна
резервів збитків, за вирахуванням частки перестраховиків
Комісійні доходи
Брокерські та
агентські комісії
Результат від страхової діяльності
Страхування авіаційної відповідальності 44,542 (21,052)
23,490 (3,668) 19,822 (1,198) (288) 18,336
Страхування наземного транспорту, крім
залізничного 1,970 (938) 1,032 742 1,774 (341) (13) 35
1,455
Інша страхування відповідальності3,474 (845) 2,629 2,629 2,629
Страхування вантажів і багажу
227
227
227
(18) 209
Страхування від нещасних випадків
66
66
(6)
60
60
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу 3,476 (273) 3,203 14
3,217 (27) (3) 3,187
Страхування майна крім вогневих ризиків
142
(15) 127
20
147
(3)
144
Страхування від вогневих ризиків Страхування повітряного транспорту
27,928 (20,967)
6,961 (2,744) 4,217 (1,558) (272) 2,387
Страхування фінансових ризиків (11,500)
(11,500)
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну
шкоду 448
(170) 278
(234) 44
(10) 34
Разом 82,273 (44,260)
38,013 (5,876) 32,137 (13,457)
(1,212) 35
(563) 16,941

Нижче наведено аналіз результат діяльності зі страхування і перестрахування за рік, що закінчився
31 грудня 2011 р.:
Страхові премії, загальна сума
Премії, передані у перестрахування
Чиста сума страхових
премій Зміна резерву незароблених премій, за вирахуванням частки перестраховиків
Чиста
сума
зароблених страхових премій
Претензии выплаченные, за вычетом доли перестраховщиков
Зміна
резервів збитків, за вирахуванням частки перестраховиків
Комісійні доходи
Брокерські та
агентські комісії
Результат від страхової діяльності
Страхування авіаційної відповідальності 46,707 (29,759)
16,948 5,338 22,286 (207) 22,078
Страхування наземного транспорту, крім
залізничного 2,953 (524) 2,429 8
2,437 (696) 99
47
1,886
Інша страхування відповідальності3,160 (1,563) 1,597 0
1,597 (1)
1,596
Страхування вантажів і багажу
390
(22) 368
368
368
Страхування від нещасних випадків
61
61
(16) 45
46
Страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу 849
(364) 485
201
686
105
(3) 789
Страхування майна крім вогневих ризиків
126 (12) 114 (66) 48
(5)
43
Страхування від вогневих ризиків Страхування повітряного транспорту
27,193 (17,067)
10,126 (1,372) 8,754 (474) 474 (89) 8,665
Страхування фінансових ризиків 187
(2)
185
2
187
187
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну
шкоду 478
(339) 139
14
153
153
Разом 82,104 (49,652)
32,452 4,109 36,561 (1,072) 573
47
(299) 35,811
д/н

2012 р.
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
У НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»

Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «БУСІН» (далі Компанія), яка
складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових
коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової
політики та інші пояснювальні примітки. Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2012 року та за рік,
що закінчився на вказану дату, складена у форматі, затвердженому Наказом Міністерством фінансів України
№1591 від 09.12.2011 року, якій базується на Міжнародних Стандартах Фінансової Звітності.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової
звітності у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі – МСФЗ). Відповідальність
управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових
оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів
Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та
пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких
процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або
ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок
На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ
«Страхова компанія «БУСІН» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів
за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до формату, затвердженому Наказом Міністерством
фінансів України №1591 від 09.12.2011 року, якій базується на Міжнародних Стандартах Фінансової Звітності.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи свою думку, ми звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Компанії складена у форматі,
який був затверджений Наказом Міністерства фінансів України №1591 від 09.12.2011 року, який базується на
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але має певний перелік особливостей у частині
обов’язкового змісту та формату звітності, який не може бути відкоригований з урахуванням особливостей
господарської діяльності суб’єкта господарювання, а саме: фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований
перелік статей, які мають бути заповнені усіма компаніями, яки формують звітність; назва форм фінансової
звітності відрізняється від вимог щодо назв форм фінансової звітності, які вимагаються згідно з МСБО 1;
фінансова звітність не має інформації щодо іншого сукупного прибутку; звіт про рух грошових коштів по
операційної діяльності має бути складений включно з використанням прямого методу та інше.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про страхування», Міжнародних
стандартів аудиту, надання впевненості та етики (рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. №
122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»),
Міжнародних стандартів фінансової звітності, Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із
змінами та доповненнями у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 р. № 4619, Методичних
рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової
звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 р. № 5204 (в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 р. № 6313), Положення щодо підготовки
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Мінюсті
України 23.01.2007 р., Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованого в Мінюсті України 28.11.2011 р.
1. На нашу думку інформація за видами активів Компанії станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих
аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.
2. На нашу думку інформація про зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих
аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.
3. На нашу думку інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих
аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.
4. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) про те, що
статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року, сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх
суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та вимог чинного законодавства, наведено достовірно.
5. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку є
невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної
сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
6. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України є
невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної
сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
7. У наслідок того, що критерій відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру
іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" є невідповідним до даного
завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію

відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
8. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Компанії "обсяг чистого прибутку" за рік,
що закінчився 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.
9. У наслідок того, що критерій щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними
паперами є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії
(відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього
твердження.
10.У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу
компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів є
невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної
сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
11.На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та
можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його
цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ.
12.На нашу думку, вартість чистих активів станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам чинного
законодавства, у всіх суттєвих аспектах.
13.Фактичний запас платоспроможності Компанії перевищує розрахунковий нормативний запас
платоспроможності, що відповідає вимогам Закону України «Про страхування».
14.На нашу думку, інформація, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю станом на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповідностей.
15.На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що виконання Товариством значних
правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, було здійснено відповідно вимогам чинного
законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно.
16.Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного
управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності
Компанії, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Компанії
вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити
нас вважати, що твердження управлінського персоналу Компанії щодо відповідності стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам
чинного законодавства.
17.Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та
відповідність фінансової звітності Компанії шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили
суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному аудиторському висновку.
Інформація, що додатково вимагається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
№2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109, продовжено до
22.12.2016 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 р. №244/4.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000963 видано
згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2009 р. №977.
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:
Балченко С.О. - сертифікат аудитора серії А №000046 від 04.01.1994 р., термін дії по 04.01.2014 р., свідоцтво
про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А
№ 001763 від 30.12.2010 р., термін дії до 04.01.2014 р.
Ніколаєнко О.М. - сертифікат аудитора серії А №004638 від 30.03.2001 р., термін дії по 30.03.2015 р.
Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4.
Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-91,
bdo@bdo.kiev.ua
2. Основні відомості про страховика
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН» є правонаступником Закритого акціонерного
товариства «Страхова компанія «БУСІН».
Ідентифікаційний код Компанії - 19492371
Організаційно-правова форма страховика - Приватне акціонерне товариство (232).

Приватне акціонерне товариство ”Страхова компанія “БУСІН” зареєстроване Київською міською державною
адміністрацією 17.02.93 р., реєстраційний №152-1626АТ, перереєстроване Залізничною районною державною
адміністрацією м. Києва 27.03.97 р., обліковий реєстраційний №0095-2809 АТ.
Закритому акціонерному товариству «Страхова компанія «БУСІН» Солом’янською районною у м. Києві
Державною адміністрацією видано 22.02.2008 р. нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
серія АОО №697922, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 073 105 0003
002653, дата проведення державної реєстрації 17.02.1993 р. в зв’язку зі зміною найменування юридичної
особи (стара назва Акціонерне страхове товариство «БУСІН») та 18.05.2009 року у зв’язку зі зміною назви на
„Приватне акціонерне товариство „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „БУСІН”.
Приватному акціонерному товариству ”Страхова компанія “БУСІН” Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України видано свідоцтво про реєстрацію фінансових послуг від 21.08.2004 р. за №311
(реєстраційний номер 11100794, серія та номер свідоцтва: СТ №107, код фінансової установи 11)
Юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.
Фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.
Телефакс – 245-62-17.
Телетайп, телекс - відсутні
Згідно Протоколу № 01/12 від 19 березня 2012 року Загальними Зборами акціонерів Приватного акціонерного
товариства "Страхова компанія "БУСІН" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу. 22 березня
2012 року Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією за № 10731050176000766 було
зареєстровано Зміни до Статуту Компанії. На підставі прийнятого рішення Загальними Зборами акціонерів
Компанії від 21 березня 2012 року було зареєстровано останню емісію акцій, щодо збільшення розміру
статутного капіталу. 19 березня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Компанія отримала Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 29/1/12 на загальну суму 38,000,560.00
(тридцять вісім мільйонів п’ятсот шістдесят) гривень 00 копійок, номінальною вартістю 155 (сто п’ятдесят
п’ять) гривень 74 копійки, в без документарній формі існування, а саме 244,000.00 (двісті сорок чотири
тисячі) штук простих іменних акцій.
Згідно з Статутом Компанії, зареєстрованим у відповідності з вимогами чинного законодавства 19.03.2012 р.,
станом на 31.12.2012 р. учасниками Компанії були:


Непочатова Л.М., фізична особа, громадянка України, власниця частки Компанії в розмірі 18 993 432
грн. (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дев'яносто три тисячі чотириста тридцять дві гривні), що
складає 49,982% статутного капіталу;



Овчинніков О.І., фізична особа, громадянин України, власник частки Компанії в розмірі 18 990 008
грн. (вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дев'яносто тисяч вісім гривень), що складає 49,973 %
статутного капіталу.



Хачбабян Н.Г., фізична особа, громадянка України, власниця частки компанії в розмірі 3 424 грн. (три
тисячі чотириста двадцять чотири гривні), що складає 0,009% статутного капіталу.



Непочатов Є.О., фізична особа, громадянин України, власник частки компанії в розмірі 3 424 грн.
(три тисячі чотириста двадцять чотири гривні), що складає 0,009% статутного капіталу.



Овчинников Д.О., фізична особа, громадянин України, власник частки компанії в розмірі 3 424 грн.
(три тисячі чотириста двадцять чотири гривні), що складає 0,009% статутного капіталу.



Овчинников І.О., фізична особа, громадянин України, власник частки компанії в розмірі 3 424 грн.
(три тисячі чотириста двадцять чотири гривні), що складає 0,009% статутного капіталу.



Непочатов О.Є., фізична особа, громадянин України, власник частки компанії в розмірі 3 424 грн.
(три тисячі чотириста двадцять чотири гривні), що складає 0,009% статутного капіталу.

Основні види діяльності Компанії відповідно до установчих документів:
1. Всі види страхування:
 майнове;
 особисте;
 відповідальності;
2. Перестрахування;
3. Фінансова діяльність, пов'язана з формуванням та розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Основні види діяльності Компанії згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності:

Код за КВЕД
65.12

Вид діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя

Станом на 31.12.2012 р. Компанія не має у своєї структурі філій та відділень.
Станом на 31.12.2012 р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила 20 осіб.
Компанія здійснювала страхову діяльність на всій території України у формі обов'язкового та добровільного
страхування з особистих, майнових видів страхування та страхування відповідальності на підставі ліцензій:
Номер
ліцензії

Дата видачі

Строк дії

Вид діяльності

469656

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

авіаційного страхування цивільної авіації

469657

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

469658

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування цивільної відповідальності оператора
ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна в
наслідок ядерного інциденту

469659

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання
чи використання цієї зброї

469660

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування фінансових ризиків

469661

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

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

469662

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

469663

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування від нещасних випадків

469664

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування повітряного транспорту

469665

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ

469666

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

469667

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

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

469668

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування наземного транспорту (крім залізничного)

469669

10.06.2009р.

з 10.06.2009р.
безстроково

страхування вантажів та багажу

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Згідно з Договором №184/03-А від 29.01.2013 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевірку фінансових звітів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", що включають баланс станом на 31.12.2012
р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за період, що
минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до
фінансової звітності.
Перевірка була проведена в строк з 04.02.2013 р. по 15.02.2013 р. та з 25.02.2013 р. по 01.03.2013 р.
Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського
висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
27.12.2005 р. №5204, зі змінами та доповненнями, та Міжнародних стандартів аудиту 700, 701.
м.Київ, 15 березня 2013 року
Балченко С. О.
Управляючий партнер ТОВ «БДО»

Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 01 січня 1994 року, чинний до 01 січня 2014 року
Фірма "БДО " має свідоцтво № 2868 від 23 квітня 2002 року про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності, виданого Аудиторською палатою України.

