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

Яцько Вячеслав Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33832772
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Святошинський, 03115, м. Київ, Львiвська, 22
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
537-03-86 537-03-87
1.6. Електронна поштова адреса емітента
sgu@sgu.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень. Цiннi папери України № 73

17.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.sgu.com.ua в мережі Інтернет 16.04.2013
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

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

X

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

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

X

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

Протягом звiтного року змiн у складi Загальних зборiв, Правлiння та Ревiзор
Товариства не вiдбувалось.Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 12 вiд
24.04.2012 р. було прийнято рiшення про затвердження рiчного звiту
Товариства, розподiл прибутку та виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СГУ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03115
3.1.5. Область, район
м. Київ , Святошинський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Львiвська, 22
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААБ № 532179
3.2.2. Дата державної реєстрації
23.06.2011
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
12000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
12000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
КФ ПАТ "Мегабанк"
3.3.2. МФО банку
380117
3.3.3. Поточний рахунок
26507000010301
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
КФ ПАТ "Мегабанк"
3.3.5. МФО банку
380117
3.3.6. Поточний рахунок
26507000010301
3.4. Основні види діяльності
65.12

iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20

перестрахування

н/д

н/д

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

АВ №
584718

Страхування фiнансових ризикiв

Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Опис

Опис

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,

4

5

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584720

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584719

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

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

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584724

18.07.2011

Державна
комiсiя з
Безстрокова
регулювання

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника))

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584722

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

Опис

Медичне страхування (безперервне страхування здоров?я)

Опис

Опис

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

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584721

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584723

Страхування вiд нещасних випадкiв

Страхування повiтряного транспорту

ринкiв
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584714

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АB №
584717

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Опис

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АB №
584728

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584715

Страхування медичних витрат

Опис

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

Опис

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

Опис

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

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584725

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584716

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584726

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

АВ №
584727

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
18.07.2011
ринкiв
Безстрокова
фiнансових
послуг
України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження
об'єднання

Емiтент до асоцiацiї, корпорацiї,консорцiума,концерну та iнших об'єднань не
входить

д/н
д/н

Опис

3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння та контролю Товариства є Загальнi збори акцiонерiв (Загальнi збори),
Правлiння, Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).
Статус, компетенцiя та порядок органiзацiї дiяльностi кожного з органiв Товариства визначаються
чинним законодавством України, цим Статутом та вiдповiдними положеннями, що є внутрiшнiми
документами Товариства.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

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

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Яцько Вячеслав Васильович

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

45.000000000000

Гаманков Володимир
Iванович

н/д н\д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

20.000000000000

Гусєва Iрина Олександрiвна

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

10.000000000000

Крачко Валентина Iванiвна

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

25.000000000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):
14
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):
1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):
2
Фонд оплати працi:

823184
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року:
-4998
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:
На пiдприємствi постiйно провадяться заходи, спрямованi на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яцько Вячеслав Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д не надано згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища,КНЕУ,фiнанси
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Вiйськова-страхова компанiя", перший заступник Голови правлiння
6.1.8. Опис
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов?язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, а
також:
1) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв;
3) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що зазначенi в пiдпунктi 9 пункту
11.4 цього Статуту.
Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд
iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.
Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
ревiзiйної комiсiї.
Вiд iменi Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує акцiонер, уповноважений на
те загальними зборами Товариства.

Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов?язане надати можливiсть
ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим
Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть
вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Голова та члени правлiння обираються загальними зборами. Правлiння обирається у складi не
менше двох осiб. Засiдання правлiння скликаються головою правлiння не менш нiж один раз на
мiсяць. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити
питання до порядку денного засiдання.
На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується
головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння або представника
профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав
колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу.
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв
засiдань. Рiшення на засiданнях правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв учасникiв
засiдання, у випадку рiвного розподiлення голосiв, голос голови правлiння є вирiшальним.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень
правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов?язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства.
У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням правлiння його
повноваження здiйснює один iз членiв правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у
порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Попередня посада - перший заступник Голови правлiння ЗАТ "Вiйськова-страхова компанiя",
мiсцезнаходження - Україна.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаманков Володимир Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д не надано згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н
6.1.8. Опис
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та
вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право
бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з
правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях правлiння.
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшенням загальних зборiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - д/н.
Попереднє мiсце роботи - д/н.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боброва Тетяна Федорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д не надано згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища,Київський торговельно-економiчний iнститут,Бухгалтерський облiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київська фiлiя банку "Грант", Заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
До компетенцiї головного бухгалтера належать такi повноваження та обов'язки:
1) Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним
використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
2) Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на
основi централiзацiї та автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i
методiв бухгалтерського облiку i контролю, розроблення i здiйснення заходiв, якi направленi на

додержання державної дисциплiни i змiцнення господарського розрахунку.
3) Складає баланс пiдприємства (основнi засоби та iншi позаоборотнi активи, запаси i затрати,
грошовi кошти, розрахунки та iншi активи, джерела власних та прирiвняних до них коштiв,
довгостроковi пасиви, розрахунки та iншi короткостроковi пасиви).
4) Органiзує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на
виробництво (витрат обiгу), платежiв до бюджету, своєчаснiсть i правильнiсть складання звiтностi.
5) Здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням
посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв,
товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.
6) Проводить контроль за довгостроковими iнвестицiями пiдприємства в прибутковi активи (цiннi
папери - акцiї, облiгацiї, сертифiкати, казначейськi зобов'язання) iнших пiдприємств,
господарських товариств, процентнi облiгацiї державних та мiсцевих позик, вклади до статутних
фондiв спiльних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення; за облiком страхової дiяльностi;
бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй в iноземних
валютах, з векселями Державного казначейства; iнкасацiєю боргових вимог.
7) Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних та рiчних
бухгалтерських звiтiв (за результатами iнвентаризацiї).
8) Контролює правильнiсть вiдображення в iнвентаризацiйнiй вiдомостi iнвентаризацiйних
рiзниць (нестачi, надлишки, пересортицi), втрати та псування цiнностей з обчисленням розмiру
збиткiв.
9) Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей з даними бухгалтерського облiку, що були
виявленi пiд час iнвентаризацiй. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.
10) Вживає заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарноматерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Бере участь в
оформленнi матерiалiв з нестач, крадiжок та псування цiнностей, контролює подання в необхiдних
випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи.
11) Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фiнансової i
касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, додержання
законностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, недостач та iнших
втрат, стежить за зберiганням бухгалтерських документiв, оформленням i здаванням їх за
встановленим порядком до архiву.
12) Бере участь у роботi з удосконалення i розширення сфери дiї внутрiшньогосподарського
розрахунку, в розробленнi рацiональної планової та облiкової документацiї, в органiзацiї
впровадження засобiв автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт. Забезпечує на основi даних
первинних документiв i бухгалтерських записiв, своєчасне складання бухгалтерської та податкової
звiтностi подання її за встановленим порядком вiдповiдним органам.
13) Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського
облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї
пiдприємства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 27 рокiв.
Попереднє мiсце роботи - Київська фiлiя банку "Грант", Заступник головного бухгалтера,
мiсцезнаходження - Україна
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гусєва Iрина Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д не надано згоди на розкриття паспортних даних
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Вища,КНЕУ, фiнанси
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Вiйськова страхова компанiя", Директор департаменту страхування
6.1.8. Опис
Заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та
виконує його функцiї у разi його вiдсутностi.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов?язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, а
також:
1) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв;
3) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що зазначенi в пiдпунктi 9 пункту
11.4 цього Статуту.
Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд
iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.
Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
ревiзiйної комiсiї.
Вiд iменi Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує акцiонер, уповноважений на
те загальними зборами Товариства.
Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов?язане надати можливiсть
ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим
Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть
вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Голова та члени правлiння обираються загальними зборами. Правлiння обирається у складi не
менше двох осiб. Засiдання правлiння скликаються головою правлiння не менш нiж один раз на
мiсяць. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити
питання до порядку денного засiдання.
На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується
головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння або представника

профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав
колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднє мiсце роботи - ЗАТ "Вiйськова страхова компанiя", Директор департаменту
страхування, мiсцезнаходження - Україна.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

3

Голова
Правлiння

Яцько Вячеслав
Васильович

Ревiзор
Заступник
Голови
правлiння

Кількість за видами акцій
Кількість
Від загальної
акцій
кількості акцій (у прості
(штук)
відсотках)
іменні

4

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

н/д н/д не надано згоди на
розкриття паспортних даних

4500

45.00000000000

4500

0

0

0

Гаманков
Володимир
Iванович

н/д н/д не надано згоди на
розкриття паспортних даних

2000

20.00000000000

2000

0

0

0

Гусєва Iрина
Олександрiвна

н/д н/д не надано згоди на
розкриття паспортних даних

1000

10.00000000000

1000

0

0

0

7500

75.00000000000

7500

0

0

0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій (у прості
прості на
привілейовані привілейовані
відсотках)
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій (у прості
прості на
привілейовані привілейовані
відсотках)
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Яцько Вячеслав
Васильович

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

06.09.2010

4500

45.00000000000

4500

0

0

0

Гаманков
Володимир
Iванович

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

06.09.2010

2000

20.00000000000

2000

0

0

0

Гусєва Iрина
Олександрiвна

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

06.09.2010

1000

10.00000000000

1000

0

0

0

Крачко Валентина
Iванiвна

н/д н/д не надано згоди на розкриття
паспортних даних

06.09.2010

2500

25.00000000000

2500

0

0

0

10000

100.00000000000

10000

0

0

0

Усього

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

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

Опис

чергові

позачергові

X
24.04.2012
100.000000000000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Голови правлiння Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 2. Про рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятi в перiод з 01 сiчня 2011 р. по 24 квiтня 2012 р. 3. Про рiшення
правлiння Товариства за перiод з 01 сiчня 2011 р. по 24 квiтня 2012 р. 4. Про накази i розпорядження
Голови правлiння Товариства, дiї посадових осiб Товариства за перiод з 01 сiчня 2011 р. по 24 квiтня
2012 р. та виданi ними документи. 5. Звiт та висновки ревiзора Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за
2011 рiк. 7. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Голова Загальних
зборiв - Яцько В.В. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рiшення: визнати
роботу Товариства такою, що вiдповiдає метi, завданням i напрямам її дiяльностi, затвердити звiт
Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011
рiк. 2. Прийнято рiшення: пiдтвердити правомочнiсть рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, прийнятих
в перiод з 01 сiчня 2011 року по 24 квiтня 2012 року. 3. Прийнято рiшення: пiдтвердити правомочнiсть
рiшень правлiння Товариства, прийнятих в перiод з 01 сiчня 2011 року по 24 квiтня 2012 року, та
визнати їх такими, що прийнятi в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом
Товариства. 4. Прийнято рiшення: пiдтвердити правомочнiсть наказiв i розпоряджень Голови
правлiння Товариства, дiй посадових осiб Товариства та виданих ними документiв за перiод з 01 сiчня
2011 року по 24 квiтня 2012 року та визнати їх такими, що вiдповiдають повноваженням,
передбаченим Статутом та посадовими iнструкцiями. 5. Прийнято рiшення: визнати роботу ревiзора
Товариства задовiльною, затвердити звiт та висновки ревiзора Товариства. 6. Прийнято рiшення:
затвердити звiт про фiнансовi результати та рiчний баланс Товариства за 2011 рiк з урахуванням
висновкiв ревiзора Товариства. 7. Прийнято рiшення: розподiлити чистий прибуток, отриманий за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, а також виплатити
дивiденди акцiонерам Товариства у загальному розмiрi 30% вiд прибутку Товариства за 2011 рiк
пропорцiйно належнiй їм кiлькостi акцiй, враховуючи належнi до сплати податки i збори.Решту
прибутку 70% направити на поповнення обiгових коштiв Товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

619800

0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

61.98

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

619800

0.000

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

Опис

Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): Рiшення про
виплату дивiдендiв за 2012 рiк ще не приймалося. Рiшення про виплату дивiдендiв за 2011 рiк
було прийнято 24.04.2012 р. Дата складанння перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв за 2011 рiк - 24.04.2012 р. Дата початку виплати дивiдендiв за 2011 рiк - 11.05.2012 р.
За звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв
пропорцiйно кiлькостi належних акцiонерам акцiй товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або АФ ТОВ "Консалтiнг Лтд"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19029087

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський м.Київ Гусовського,11/11, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 001000
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.1995

Міжміський код та телефон

044- 569-19-63

Факс

044 569-19-63

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "НАВIГАТОР-IНВЕСТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25270172

Місцезнаходження

01032 Україна Шевченкiвський м. Київ Саксаганського, 119

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 520586
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.04.2010

Міжміський код та телефон

044-234-24-20

Факс

044-234-24-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть - Зберiгача

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31810610

Місцезнаходження

01033 Україна Шевченкiвський м. Київ Саксаганського, 36 В

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 520526
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.04.2010

Міжміський код та телефон

044-494-43-73

Факс

044-494-43-73

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть - Зберiгача

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Шевченкiвський м. Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.11.2009

Міжміський код та телефон

044-585-42-40

Факс

044-585-42-41

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Депозитарiю цiнних паперiв

Опис

д/н

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
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1
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3

4
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9
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734/1/10

Нацiональна
комiсiя з цiних
паперiв та
фондового ринку

UA4000086326

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1200.000

10000

12000000.000

100.000000000000

06.09.2010

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: за 2012 рiк торгiвля цiнними паперами на
внутрiшнiх ринках не здiйснювалась; Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: за 2012 рiк
торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах: протягом 2012 року пiдприємство не подавало заяв для допуску на бiржi, починаючи з яких цiннi папери будуть уключенi до
лiстингу та торгуватись. Мета додаткової емiсiї: протягом 2012 року додаткова емiсiя не вiдбувалась. Спосiб розмiщення: Бездокументарна
форма.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
За звiтний перiод злиття, подiлу,приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
ПрАТ "Страховi гарантiї України" має наступний вiдокремлений пiдроздiл, що знаходиться за
адресою: 79015, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Героїв УПА, 73, офiс 50,51.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного року не
вiдбувались.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до чинного
законодавства України та МСФЗ.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВI ГАРАНТIЇ УКРАЇНИ»
ЗА 2012 РIК
Власникам акцiй
ПрАТ «Страховi гарантiї України»
Головi Правлiння
ПрАТ «Страховi гарантiї України»
пану Яцьку В.В.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Товариства: Приватне акцiонерне товариство «Страховi гарантiї України».
Код за ЄДРПОУ: 33832772.
Мiсцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Львiвська, 22.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: серiя ААБ
№ 532179 вiд 23.06.2011 р. видана Печерською районною Державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi;
реєстрацiйний номер 1 070 102 0000 014649. Дата останньої перереєстрацiї: 23.06.2011 р. у зв’язку
зi змiною мiсцезнаходження юридичної особи.
Акцiї розподiленi мiж акцiонерами наступним чином:
Яцько Вячеслав Васильович – 4500 шт. простих iменних акцiй, що складає 45% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства;
Гаманков Володимир Iванович – 2000 шт. простих iменних акцiй, що складає 20% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства;
Гусєва Iрина Олександрiвна – 1000 шт. простих iменних акцiй, що складає 10% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства;
Крачко Валентина Iванiвна – 2500 шт. простих iменних акцiй, що складає 25% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства.

Керiвництво Товариства:
Голова Правлiння – Яцько Вячеслав Васильович;
Головний бухгалтер – Боброва Тетяна Федорiвна.
2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Страховi гарантiї України» (далi – Товариство) за 2012 р., яка включає:
Форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 р.;
Форма № 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 р.;
Форма № 3 «Звiт про рух грошових коштiв» за 2012 р.;
Форма № 4 «Звiт про власний капiтал» за 2012 р.;
Форма № 5 «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2012 р.
Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд
22.04.1993 р. № 3125-XII, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки
та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та Рiшення ДКЦПФРУ «Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики)» вiд 29.09.2011 р. № 1360. Цi нормативнi документи вимагають, щоб
планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненостi в
тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та
iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi (далi – МСФЗ), розглянуто
принципи формування суттєвих статей балансу i звiтностi в цiлому.
Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi.
Перевiрка проводилася вибiрковим методом. При перевiрцi використовувались данi
бухгалтерського облiку, регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв проведених
iнвентаризацiй, первинних документiв.
Облiкова система Товариства може слугувати базою для складання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом № 01/12-ОП вiд 03.01.2012 р.
3. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА
ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає необхiдною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI
Вiдповiдальнiсть аудитора передбачає висловлення думки щодо перевiреної фiнансової звiтностi
на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також

оцiнку вiдповiдностi затвердженої облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
5. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО
ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для
висловлення думки про фiнансову звiтнiсть.
Система облiку у Товариствi забезпечує регулярний збiр та обробку iнформацiї, що необхiдна для
складання фiнансової звiтностi.
Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. пiдтверджується в сумi 23 613,0 тис. грн.
На думку аудиторiв, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображають фiнансовий стан Товариства, а також результат його дiяльностi, рух власного
капiталу та грошових коштiв, згiдно з застосовуваною концептуальною основою фiнансової
звiтностi.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 18 013 тис. грн.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих
активiв станом на 31.12.2012 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 6 013 тис. грн., що
вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
6.2. Вiдповiднiсть статутного капiталу Товариства
Станом на 31.12.2012 р. власний капiтал Товариства в розмiрi 18 280 тис. грн. облiковується на
балансових рахунках:
40 «Статутний капiтал» 12 000 тис. грн.;
43 «Резервний капiтал» 3 000 тис. грн.;
44 «Нерозподiленi прибутки» 3 280 тис. грн.
Статутний капiтал станом на 31.12.2012 р., згiдно з редакцiєю Статуту Товариства, затвердженою
Загальними зборами акцiонерiв Товариства Протоколом № 12 вiд 24.04.2012 р., становить 12 000
000 (Дванадцять мiльйонiв) гривень, розподiлений на 10 000 (Десять тисяч) штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 1200 (Одна тисяча двiстi) гривень кожна.
Реєстрацiю випуску акцiй статутного капiталу засвiдчила Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку Свiдоцтвом – реєстрацiйний № 734/1/10 вiд 06.09.2010 р.
Статутний капiтал сформовано повнiстю. Його розмiр в облiкових регiстрах вiдповiдає даним
установчих документiв та законодавству.
Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу Товариства
вiдповiдає нормативам, встановленим МСФЗ.
6.3. Суттєвi невiдповiдностi
Суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2012 р. та iншою iнформацiєю,
що розкривається Товариством та подається до Комiсiї, не встановленi.
6.4. Виконання значних правочинiв
Значнi правочини обсягом 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р.
№ 514-VI не мали мiсця.
6.5. Стан корпоративного управлiння:
Органи управлiння Товариством складаються з:
Загальнi збори

Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, черговi Загальнi збори членiв
Товариства за 2012 р. були проведенi 24.04.2012 р.
Дiяльнiсть Загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i
внутрiшнiх положень.
Правлiння
Вiдповiдно до законодавства, статуту та внутрiшнiх положень, Головою Правлiння та заступником
Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв були обранi:
Яцько Вячеслав Васильович – Голова Правлiння з 03.09.2007 р. на невизначений строк або до
вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;
Гусєва Iрина Олександрiвна – заступник Голови Правлiння з 14.04.2010 р. на невизначений строк
або до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
З Головою Правлiння та заступником Голови Правлiння укладенi письмовi трудовi договори.
Понесенi витрати впродовж звiтного перiоду вiдповiдали штатному розпису. Дiяльнiсть Правлiння
Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
Ревiзiйна комiсiя
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, Ревiзором було обрано Гаманкова
Володимира Iвановича з 21.09.2009 р. на невизначений строк або до вiдповiдного рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв.
6.6. Iдентифiкацiя та оцiнка ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Змiна запланованих аудиторських процедур в процесi аудиту не вiдбувалася, оскiльки за його
результатами не виявлено подiй, якi потребують такого перегляду. Фактор ризику шахрайства, що
вимагає оцiнки вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства,
при аудитi фiнансової звiтностi», не виявлений. Аудитор вiдповiдає за аудиторський висновок про
фiнансову звiтнiсть Товариства, але вiн не вiдповiдає за виявлення абсолютно всiх фактiв
шахрайства i помилок, що можуть iстотно вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi
Товариства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Консалтiнг
ЛТД».
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв Аудиторських фiрм та аудиторiв: № 1000 вiд
26.01.2001 р., видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України № 98, чинне до 23.12.2015
р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв:
серiя АБ № 001312 вiд 15.02.2011 р., видане згiдно з рiшенням Комiсiї № 165, чинне до 23.12.2015
р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської
Палати України № 228/5 вiд 24.02.2011 р.
В.о. генерального директора АФ ТОВ «Консалтiнг ЛТД», головний аудитор Швагер А.В.:
сертифiкат серiя А № 6808 вiд 28.04.2011 р., чинний до 28.04.2016 р.
Головний аудитор Янiцька Н.I.: сертифiкат серiя А № 5888 вiд 17.01.2005 р., чинний до 17.01.2015
р.; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя А № 1054 вiд 16.05.2005 р., чинне до 17.01.2015
р.; Диплом по Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi, виданий Iнститутом
сертифiкованих фiнансових менеджерiв (The Institute Of Certified Financial Managers), № 10555 вiд
05.06.2012 р.
Аудитор Майсак В.Г.: сертифiкат серiя А № 6760 вiд 23.12.2010 р., чинний до 23.12.2015 р.
Мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 1; контактний телефон (факс) –
(044) 569-15-62.
8. ДОГОВIР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Договору 2411-VP вiд 09.01.2013 р.

Дата початку перевiрки – «20» сiчня 2013 р.
Дата закiнчення перевiрки – «31» березня 2013 р.
Пiдписи аудиторiв:
В.о. генерального директора
АФ ТОВ «Консалтiнг Лтд»
Аудитор (серт. А № 6808 АПУ) А.В. Швагер
Головний аудитор (серт. А № 5888 АПУ,
свiд. ДКРРФПУ А № 1054 вiд 16.05.2005 р.
Диплом ICFM № 10555 вiд 05.06.2012 р.) Н.I. Янiцька
Аудитор (серт. А № 6760 АПУ) В.Г. Майсак
«29» березня 2013 р.
АФ ТОВ «Консалтiнг Лтд»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 1
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Iншi види страхування: обов'язкове та добровiльне.Прiоритетнi напрямки: страхування вантажiв та
багажу, авiацiйне страхування
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
В 2009 роцi було вкладено грошовi кошти в iнвестування будiвництва офiсного примiщення.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
ПрАТ "Страховi гарантiї України" володiє основними засобами, якi є власнiстю емiтента.
Залишкова вартiсть основних фондiв на 31.12.2012 р. становить 5503,0 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Недосконалiсть податкового кодексу України.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за

порушення законодавства
За 2012 рiк були нарахованi та виплаченi штрафнi санкцiї в сумi 170,00 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Фiнасування ведеться за рахунок власних коштiв Товариства
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Портфель замовлень на наступний рiк очiкується в межах поточного року, всi договори пiдписанi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчними цiлями ПрАТ "СГУ" на найближчий час є збiльшення об'єму страхових платежiв
по авiацiйному страхуванню, збiльшення видiв комплексного страхування по кожному клiєнту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
н/д
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент - вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
н/д

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

5886.000

5503.000

0.000

0.000

5886.000

5503.000

будівлі та споруди

4813.000

4683.000

0.000

0.000

4813.000

4683.000

машини та
обладнання

127.000

105.000

0.000

0.000

127.000

105.000

транспортні засоби

946.000

715.000

0.000

0.000

946.000

715.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5886.000

5503.000

0.000

0.000

5886.000

5503.000

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiн та умови користування основними засобами ( за основними групами): Термiн
використання основних засобiв протягом строку його корисного використання. Первiсна вартiсть
основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 6790 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

18013.000

23827.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

12000.000

12000.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

12000.000

12000.000

Опис

Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ?Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств? вiд 17.11.2004 р. № 485. В ходi
аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв
станом на 31.12.2012 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 6 013,0 тис. грн., що
вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi
Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011 р. перевищує розмiр
статутного капiталу на 11 827,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. В
ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих
активiв станом на 31.12.2012 р. перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу на 6
013,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. В ходi аналiзу показникiв
фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011
р. перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу на 11 827,0 тис. грн., що вiдповiдає
вимогам дiючого законодавства.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3
ст. 155 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1911.000

X

X

Усього зобов'язань

X

1911.000

X

X

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

Опис:

Iншi зобов'язання, якi складаються з поточних зобов'язань по кредиторськiй заборгованостi
за товари, роботи, послуги в сумi 3 тис.грн., а також поточних зобов'язань за розрахунками: з
бюджетом в сумi 206 тис.грн. та iнших поточних зобов'язаннь в сумi 1 702 тис.грн. У
товариства не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами
ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права та фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

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

Ні

Реєстраційна комісія
Акціонери

X
X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

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

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачергових зборiв за звiтний перiод не було.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

0

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада на Товариствi не
створена.

Інші (запишіть)

н/д

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада на Товариствi
вiдсутня.

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

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Наглядова рада на Товариствi вiдсутня.

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада на Товариствi
вiдсутня.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

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

X

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X
X
X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Додаткових документiв не iснує

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів

Ні

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Змiн аудитора не вiдбувалося

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не планує

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

н/д

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 21.04.2010 ; яким органом управління прийнятий:
Правлiння Товариства
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
н/д
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року жодних фактiв
недотримання Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПрАТ "СГУ" не
встановлено.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг щодо захисту
майнових iнтересiв фiзичних осiб та юридичних осiб у разi настання певних подiй (страхових
випадкiв), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових
фондiв, що формується шляхом сплати фiзичними особами та юридичними особами страхових
платежiв (страхових внескiв, страхових премiй) та доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Яцько Вячеслав Васильович Гаманков Володимир Iванович Гусєва Iрина Олександрiвна Крачко
Валентина Iванiвна Змiн за 2012 рiк в складi перелiку власникiв не вiдбувалось. Вiдповiдають
встановленим законодавством вимогам.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Наглядова рада на Товариствi вiдсутня.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Заходiв впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у
тому числi до членiв виконавчого органу були вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками на Товариствi вiдсутня.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Система внутрiшнього аудиту в ПрАТ "СГУ" функцiонує належним чином.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Данi факти на Товариствi не вiдбувались.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Такi операцiї не вiдбувались
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Такi операцiї вiдсутнi.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок написаний згiдно з вимогами органiв, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи - вiдсутнiй.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 11 рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторськi послуги фiнансовiй установi надавалися на протязi чотирьох рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Надання консультацiйних послуг з питань бухгалтерського та податкового облiку.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкти з зовнiшнiм аудитором - вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
З 2008 - 2009 рр. - АФ ТОВ "Рада Лтд" З 2009 р. - Аудиторська фiрма ТОВ "Консалтiнг Лтд".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Скарги вiдсутнi. Захист прав споживачiв виконується згiдно законодавства України.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Голова Правлiння - Яцько В.В.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Не вiдбувалось.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страховi
гарантiї України"

за ЄДРПОУ 33832772

Територія

за КОАТУУ 8038600000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

233

Орган
державного
управління

за КОДУ

7524

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

14

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

03115, м. Київ, вул. Львiвська, 22

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

309

267

- первісна вартість

011

389

389

- накопичена амортизація

012

( 80 )

( 122 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

5886

5503

- первісна вартість

031

6676

6790

- знос

032

( 790 )

( 1287 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

11852

7602

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

18047

13372

Виробничі запаси

100

3

5

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

1911

1968

- первісна вартість

161

1912

1981

- резерв сумнівних боргів

162

(1)

( 13 )

- за бюджетом

170

1

1

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

119

115

Поточні фінансові інвестиції

220

27

27

- в національній валюті

230

2779

2837

- у т.ч. в касі

231

2

2

- в іноземній валюті

240

4456

5288

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

9296

10241

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

27349

23613

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

12000

12000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

3000

3000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

8980

3280

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

23980

18280

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

122

119

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

3596

12221

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

2142

8918

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1576

3422

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

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

6

3

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

81

206

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

0

0

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1706

1702

Усього за розділом IV

620

1793

1911

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

27349

23613

Примітки

н/д

Керівник

Яцько В.В.

Головний
бухгалтер

Боброва Т.Ф.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страховi
гарантiї України"

за ЄДРПОУ 33832772

Територія

за КОАТУУ 8038600000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

233

за СПОДУ

7524

за КВЕД

65.12

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

4375

5207

Податок на додану вартість

015

0

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

4375

5207

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 298 )

( 387 )

- прибуток

050

4077

4820

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

425

583

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2428 )

( 2484 )

Витрати на збут

080

( 384 )

( 323 )

Інші операційні витрати

090

( 690 )

( 393 )

Валовий:

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

1000

2203

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

447

329

Інші доходи

130

0

2790

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

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 5731 )

( 2997 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

2325

- збиток

175

( 4284 )

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 796 )

( 375 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

1950

- збиток

195

( 5080 )

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

1950

- збиток

225

( 5080 )

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

162

172

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

751

787

Відрахування на соціальні заходи

250

271

284

Амортизація

260

537

406

Інші операційни витрати

270

915

1550

Разом

280

2636

3199

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

10000.00000000

10000.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

10000.00000000

10000.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.51000000

0.20000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.51000000

0.20000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

61.98000000

Примітки

За 2012 рiк дивiденди ще не були нарахованi та виплаченi.

Керівник

Яцько В.В.

Головний
бухгалтер

Боброва Т.Ф.

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страховi
гарантiї України"

за ЄДРПОУ 33832772

Територія

за КОАТУУ 8038600000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

233

за СПОДУ

7524

за КВЕД

65.12

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

22606

9205

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

17

73

Повернення авансів

030

7

7

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

269

503

Товарів (робіт, послуг)

090

( 16867 )

( 6687 )

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

( 260 )

Працівникам

105

( 677 )

( 683 )

Витрат на відрядження

110

( 174 )

( 82 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

( 14 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 706 )

( 421 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 328 )

( 330 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 168 )

( 157 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 1511 )

( 1973 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2468

-819

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

2468

-819

- фінансових інвестицій

180

0

2790

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

447

329

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

1885

- фінансових інвестицій

240

( 1472 )

( 4521 )

- необоротних активів

250

( 126 )

( 532 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

( 1856 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-1151

-1905

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-1151

-1905

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

600

0

Інші надходження

330

160

0

Погашення позик

340

( 600 )

(0)

Сплачені дивіденди

350

( 589 )

( 429 )

Інші платежі

360

(6)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-435

-429

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-435

-429

Чистий рух коштів за звітній період

400

882

-3153

Залишок коштів на початок року

410

7235

10392

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

8

-4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

Примітки

д/н

Керівник

Яцько В.В.

Головний
бухгалтер

Боброва Т.Ф.

430

8125

7235

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України"

за ЄДРПОУ

Територія

33832772

за КОАТУУ 8038600000

Організаційно-правова
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

233

за СПОДУ

7524

за КВЕД

65.12

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

12000

0

0

0

3000

9006

0

0

24006

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

-26

0

0

-26

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

12000

0

0

0

3000

8980

0

0

23980

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-5080

0

0

-5080

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-620

0

0

-620

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-5700

0

0

-5700

Залишок на кінець року

300

12000

0

0

0

3000

3280

0

0

18280

Примітки

н/д

Керівник

Яцько В.В.

Головний бухгалтер

Боброва Т.Ф.

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Аналiз розвитку страхової дiяльностi за звiтний перiод, а саме:
а) загальна сума страхових платежiв за 2012 рiк бiльш, нiж загальна сума страхових платежiв за
2011рiк на суму 13522,7 тис. грн. та складає 22666,2 тис. грн.
б) який напрям був прiоритетним у дiяльностi страхової органiзацiї – прiоритетними напрямами
дiяльностi компанiї були добровiльне страхування вантажiв та багажу.
в) якi види страхової дiяльностi прибутковi, а якi збитковi - за даними облiку всi види страхування
прибутковi.
г) стан виконання затвердженого бiзнес-плану страховика, а також положень економiчного
обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) дiяльностi, що подавалося страховиком
до Нацкомфiнпослуг на виконання Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi – рiвень
надходжень страхових платежiв вiдповiдає плановим показникам ПрАТ «СГУ».
г’) якi заходи здiйснювалися щодо розширення страхового поля та збiльшення надходжень
страхових платежiв – iснуючим клiєнтам пропонуються новi види страхування.
д) якi заходи проводилися щодо забезпечення своєчасного здiйснення розрахункiв iз
страхувальниками – для забезпечення оперативного здiйснення страхових виплат формуються
резерви у виглядi грошових коштiв на поточних та депозитних рахунках у надiйних (якi мають
рейтинг) банках.
е) обсяги невиконаних страхових зобов’язань (невиплачених страхових сум/вiдшкодувань),
кiлькiсть випадкiв, за якими такi зобов’язання не виконано на кiнець звiтного перiоду, а також
пояснення щодо цих показникiв – станом на 31.12.2012р. ПрАТ «СГУ» не має зобов’язань по
виплатi страхового вiдшкодування перед страхувальниками.
2. Заборгованiсть страховика за станом на кiнець звiтного перiоду перед страхувальниками за
видами страхування – станом на 31.12.2012р. ПрАТ «СГУ» не має зобов’язань перед
страхувальниками по виплатi страхового вiдшкодування.
3. Перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв страховика – станом на 31.12.2012р. Компанiя не має
вiдокремлених пiдроздiлiв.
4. Результатом дiяльностi ПрАТ «СГУ» за 2012 рiк є збиток в розмiрi 5080,0 тис грн.
До виникнення збитку призвело знецiнення фiнансових iнвестицiй. Згiдно довiдки депозитарiю №
2060000507000507 вiд 13.08.2010р. призупинено обiг iнвестицiйних сертифiкатiв пайового
венчурного iнвестицiйного фонду «Прибутковий» недиверсифiкованого виду закритого типу ТОВ
«Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв «ПРIОРИТЕТ-КАПIТАЛ»
(Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1223 вiд 03.08.2010р.), якими
володiє ПрАТ «СГУ» на суму 5311,8 тис грн. ПрАТ «СГУ» неодноразово надсилало запити до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР) щодо прийнятого
рiшення вiдносно ТОВ «КУА АПФ «ПРIОРИТЕТ-КАПIТАЛ» (лiквiдацiя або передача сукупностi
активiв iншiй компанiї з управлiння активами). Листом вiд 17.12.2012р. № 10/04/22245/НК
НКЦПФР повiдомляє, що станом на 13.12.2012р. вiдсутня iнформацiя стосовно рiшення ТОВ
«КУА АПФ «ПРIОРИТЕТ-КАПIТАЛ». Таким чином ПрАТ «СГУ» було прийнято рiшення про
знецiнення вартостi iнвестицiйних сертифiкатiв пайового венчурного iнвестицiйного фонду
«Прибутковий» недиверсифiковано виду закритого типу ТОВ «Компанiя з управлiння активами та
адмiнiстрування пенсiйних фондiв «ПРIОРИТЕТ-КАПIТАЛ» на суму 5311,8 тис. грн.
При цьому розмiр чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам п. 2.3 Розпорядження Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України «Про затвердження Рекомендацiй щодо
аналiзу дiяльностi страховикiв» вiд 17.03.2005 р. № 3755 та Рiшення Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2012 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 6013,00 тис. грн.
5. У разi здiйснення операцiй перестрахування навести прогнозованi наслiдки їхнього виконання –

перестраховики мають виконати свої зобов’язання в повному обсязi, оскiльки перестрахування
ризикiв здiйснювалось лише у перевiрених та надiйних компанiях – партнерах, що мають
позитивну дiлову репутацiю на страховому ринку України. З метою диверсифiкацiї
перестрахувального портфеля укладаються договори перестрахування з провiдними та
перевiреними страховими компанiями.
Продовження тексту приміток
6. Пояснення щодо окремих показникiв звiтностi, а саме:
а) пояснення щодо порядку формування страхових резервiв та частки перестраховикiв у страхових
резервах (у тому числi: порядок визначення часток надходжень сум страхових платежiв
(страхових премiй, страхових внескiв) та сум часток страхових платежiв, що сплачуються
перестраховикам, з вiдповiдних видiв страхування для кожного мiсяця з попереднiх дев’яти
мiсяцiв (розрахункового перiоду). У разi дострокового припинення дiї договору страхування
(перестрахування) вказати вид страхування, причини та iнiцiатора припинення дiї договору
страхування (перестрахування), а також суми повернутих страхових платежiв (їх часток) iз
зазначенням, до яких розрахункових перiодiв при формуваннi резервiв незароблених премiй
належать цi суми):
Страховi резерви формуються згiдно з ЗУ «Про страхування», Правил формування, облiку та
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя,
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 17.02.2004р. №3104. ПрАТ «СГУ» формує резерв незароблених премiй та резерв
збиткiв.
Резерв незароблених премiй формується окремо за видами страхування за методом «плаваючих
кварталiв» виходячи iз часток надходжень страхових платежiв за три квартали, що передують
звiтнiй датi, iз застосуванням коефiцiєнтiв 0,75; 0,5 та 0,25.
Частки надходжень сум страхових платежiв визначаються як сума надходжень страхових платежiв
за вiдповiдний перiод (перший, другий або третiй квартал розрахункового перiоду), зменшених на
суми страхових платежiв, що повертаються страхувальникам по договорам страхування.
Пiд час розрахунку частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй також
використовується метод «плаваючих кварталiв».
Частки перестрахувальних платежiв визначаються як сума платежiв перестраховикам за
вiдповiдний перiод (перший, другий або третiй квартал розрахункового перiоду), зменшених на
суми платежiв, що повертаються перестраховикам.
На кожну звiтну дату проводиться тест на адекватнiсть зобов’язань. По результатам оцiнки
адекватностi страхових резервiв встановлено, що їх достатньо для покриття страхових ризикiв
компанiї. Резерви перестраховикiв оцiнюються на кориснiсть. Як зазначено вище, ПрАТ «СГУ»
уважно слiдкує за фiнансовим становищем перестраховикiв та здiйснює перестрахування лише у
надiйних перестраховикiв. Надiйнiсть перестраховикiв, а, вiдповiдно i кориснiсть резервiв
перестраховикiв, пiдтверджується високими рейтингами вiдомих рейтингових агентств.
Станом на 31.12.12 року резерви незароблених премiй складає 11585,5 тис.грн., частка пере
страховикiв у резервах незароблених премiй складає 8913,6 тис. грн..
Резерв збиткiв формується за подiями, про якi заявлено страхувальниками, i якi у подальшому
можуть вважатися страховими випадками. Сума резерву визначається виходячи iз прогнозованої
суми збитку на пiдставi експертної або сюрвейєрської оцiнки, попереднiх рахункiв пiдприємств,
якi будуть здiйснювати поновлення об’єкта страхування, або дорiвнює страховiй сумi.
Частка перестраховикiв у резервi збиткiв визначається як вiдповiдна частка у розрахованiй сумi
збитку згiдно з укладеними договорами перестрахування.
Станом на 31.12.2012 року резерв збиткiв складає 635,6 тис.грн., частка перестраховикiв у резервi
збиткiв складає 4,4 тис. грн..
Вiдповiдно до статтi 31 Закону України «Про страхування» та Правил формування, облiку та
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя,
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України вiд 17.02.2004р. №3104 кошти страхових резервiв ПрАТ «СГУ» розмiщує з урахуванням
безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. ПрАТ «СГУ» повнiстю
дотримується вимог законодавства. Переважна бiльшiсть страхових резервiв (бiльш нiж 66%)
сформована грошовими коштами на поточних та депозитних рахунках у провiдних українських
банках.
б) якщо рiвень виплат за окремим видом страхування перевищує 90% - в звiтному перiодi
перевищень не було;
в) якщо частка страхових платежiв, належних перестраховикам, перевищує страховi платежi перевищень не було.
7. Вiдповiдно до ст.12 Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» фiнансова
звiтнiсть за 2012 рiк складена за мiжнародними стандартами. Перша фiнансова звiтнiсть є першою
рiчною фiнансовою звiтнiстю, де застосовуються МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на
основi принципу безперервностi, яка передбачає можливiсть реалiзувати свої активи та
виконувати свої зобов’язання пiд час виконання звичайної дiяльностi. Супутня фiнансова звiтнiсть
вiдрiзняється вiд фiнансової звiтностi, пiдготовленої у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв
бухгалтерського облiку України тим, що вона мiстить коригування, необхiднi для вiдображення
фiнансового положення, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв у вiдповiдностi з МСФЗ.
Усi змiни в облiку визнаються шляхом коригування нерозподiленого прибутку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнки та припущень, якi впливають на
суму доходiв, витрат, активiв, зобов’язань. Якщо надалi такi оцiнки та припущення, що базуються
на найкращих управлiнських оцiнках та припущеннях на дату фiнансової звiтностi вiдрiзняються
вiд фактичних обставин, вони змiнюються у перiод, коли стало вiдомо про такi обставини.
Операцiї та подiї вiдображаються та включаються до фiнансової звiтностi тих перiодiв, до яких
вiдносяться.
Нематерiальнi активи, придбанi окремо капiталiзуються за вартiстю придбання. Витрати на
придбання нематерiальних активiв амортизуються прямолiнiйним методом протягом корисного
строку їх використання. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи облiковуються за
первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Строк i метод амортизацiї
переглядається в кiнцi кожного фiнансового року. Нематерiальнi активи з невизначеним строком
корисного використання не амортизуються. Амортизацiя нараховується на основi таких
очiкуваних термiнiв використання:
Програмне забезпечення 2 роки
№№ телефонiв 10 рокiв
Лiцензiї безстроковi
Рух нематерiальних активiв вiдображено в роздiлi 1 «Нематерiальнi активи» Примiтки № 5.
Продовження тексту приміток
Основнi засоби вiдображаються по вартостi придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом з мiсяця готовностi основного засобу до експлуатацiї на основi очiкуваних термiнiв
корисного використання. Дата i методи амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового
року. Якщо очiкуваний строк корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх
розрахункiв, строк амортизацiї основних засобiв переглядається. Подальшi витрати на ремонт та
обслуговування визнаються у звiтi про фiнансовi результати по мiрi їх виникнення. Прибутки або
збитки, якi виникають вiд припинення визнання об’єкту основних засобiв, визнаються як рiзниця
мiж чистими доходами вiд вибуття та балансовою вартiстю об’єкту. Амортизацiя нараховується на
основi таких очiкуваних термiнiв використання:
Споруди 20 рокiв
Машини та обладнання 5 рокiв
Комп’ютерна технiка 5 рокiв
Транспорт 5-8 рокiв

Рух основних засобiв вiдображено в роздiлi 2 «Основнi засоби» Примiтки № 5.
За орiєнтовний порiг суттєвостi на пiдставi П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»:
для окремих об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов'язань i власного капiталу
пiдприємства, приймається величина у 5,00 % вiд пiдсумку всiх активiв. Порогом суттєвостi для
вiдображення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв облiку приймається величина, що
дорiвнює 10% вiдхиленню залишкової вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi.
Згiдно довiдки БТI вiд 13.03.2012 року нежилi примiщення за адресою Львiвська б. 22 загальною
площею 249,7 кв. м. балансовою вартiстю 4998,1 тис грн. належать ПрАТ «СГУ» згiдно свiдоцтва
на право власностi САЕ № 553455 вiд 30.01.2012 року.
Вартiсть нерухомостi, що становить 15% загальної вартостi активiв, є достовiрною i не вимагає
процедури переоцiнки, яка передбачена МСФО «Перше застосування мiжнародних стандартiв».
Iншi активи також є реальними i вартiсть вiдповiдає рiвню ринкових цiн на звiтну дату.
Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також iнших витрат, зв’язаних з
придбанням.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються на чотири групи: фiнансовi активи, переоцiненi по
справедливiй вартостi через прибутки або збитки; позики та дебiторська заборгованiсть;
iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, наявнi для продажу. Фiнансовий актив
визнається по принципу надiйностi та по справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових
активiв визначається виходячи з ринкових котирувань на покупку на кiнець робочого дня на
звiтну дату. У разi вiдсутностi iнформацiї по активу справедлива вартiсть вiдповiдає вартостi
придбання.
На кiнець звiтного перiоду згiдно бiржових котирувань була здiйснена переоцiнка вартостi акцiй.
Справедлива вартiсть акцiй ПАТ «ЗНКIФ «Стандарт-Кепiтал» складає 309,0 тис. грн..(балансова
вартiсть збiльшена на 9,00 тис.грн.). Справедлива вартiсть акцiй ПАТ «ЗНВКIФ
«Юнiон-Капiтал» складає 990,9 тис. грн.. (балансова вартiсть зменшена на 419,0 тис.грн.). У
зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо iнвестицiйних сертифiкатiв пайового венчурного
iнвестицiйного фонду «Прибутковий» недиверсифiковано виду закритого типу ТОВ «Компанiя з
управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв «ПРIОРИТЕТ-КАПIТАЛ» (див. пункт 4
Пояснювальної записка) та враховуючи, що обiг даних сертифiкатiв зупинено 13.08.10 року та
виходячи з принципу надiйностi прийнято рiшення про знецiнення активу в розмiрi 5311,8 тис.грн.
Змiни мiж балансовою та справедливою вартiстю вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi активи вiдображенi в роздiлi 4 «Фiнансовi iнвестицiї» Примiтки № 5.
Дебiторська заборгованiсть по страхуванню визнається при настаннi термiну сплати та оцiнюється
при первинному признаннi по справедливiй вартостi. Огляд балансової вартостi дебiторської
заборгованостi по страхуванню на предмет знецiнення здiйснюється завжди, коли подiї вказують
на те, що балансова вартiсть не вiдшкодована, а збитки вiд знецiнення вiдображаються в
прибутках або збитках. Припинення визнання дебiторської заборгованостi по страхуванню
здiйснюється тодi, коли виконанi критерiї припинення визнання активу. Фiнансовий актив
припиняє признаватися в звiтi, коли припинився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд
активу. Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю ПрАТ «СГУ»
станом на 31.12.12 складає 1981,0 тис. грн. Вся сума дебiторської заборгованостi - премiї до
отримання вiд власникiв страхових полiсiв (договорiв страхування). Дебiторська заборгованiсть
була перевiрена щодо зменшення її корисностi та був сформований вiдповiдний резерв сумнiвних
боргiв в розмiрi 13,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю включає в себе не оплачену заборгованiсть
по страховому вiдшкодуванню, заборгованiсть агентам по комiсiйним, а також отриманi аванси
вiд страхувальникiв та перестрахувальникiв, заборгованiсть перед брокерами, премiї до сплати
перестраховикам. Зобов’язання вiдображаються по сумам фактичної заборгованостi до виплати.
Станом на 31.12.12 року кредиторська заборгованiсть ПрАТ «СГУ» за страховою дiяльнiстю
1698,8 тис. грн.. у тому числi:
- кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками за договорами перестрахування – 1663,9
тис. грн..;
- кредиторська заборгованiсть перед брокерами за посередницьку дiяльнiсть пiд час укладання

договорiв перестрахування з перестраховиками-нерезидентами - 34,9 тис. грн.
Страховi виплати визнаються в тому перiодi, в якому вони виникають, на основi розрахункових
зобов’язань з компенсацiї, що пiдлягає виплатi власнику страхового полiса або третiй особi. Якщо
сума страхової виплати визначена i пiдлягає сплатi, валова сума страхових виплат облiковується у
складi витрат разом iз вiдповiдною сумою кредиторської заборгованостi перед власниками
страхових полiсiв з одночасним зменшенням резерву збиткiв за цими виплатами. Страховi виплати
нараховувались на дату складання страхового акту. Загальна сума страхових виплат в 2012 роцi
складає 298,4 тис. грн.. Заборгованостi перед страхувальниками немає. Згiдно з повiдомленнями
страхувальникiв про настання подiї, яка в подальшому може бути визнана страховим випадком,
сформовано резерв збиткiв у сумi 635,6 тис. грн..
Витрати на врегулювання збиткiв включають всi витрати, безпосередньо пов’язанi з
врегулюванням страхових виплат, в тому числi витрати на ассiстанс, винагорода оцiнникiв
збиткiв, винагорода за експертну оцiнку страхових виплат, тощо. Витрати на врегулювання
збиткiв визнаються на момент їх виникнення. Витрати за поточний рiк складають 10,0 тис.грн. та є
сплатою за послуги ассiстансу-нерезиденту.
Компенсацiя страхових виплат вiд перестраховикiв включає суми, отриманi вiд пере страховикiв
за страховими виплатами у зв’язку з чинними договорами перестрахування. Компенсацiя
страхових виплат вiд пере страховикiв визнається одночасно iз визнанням валової суми
вiдповiдних страхових виплат. У 2012 роцi ПрАТ «СГУ» нараховано компенсацiї страхових
виплат вiд перестраховикiв у сумi 195,1 тис. грн.. Заборгованiсть перестраховикiв перед ПрАТ
«СГУ» на 31.12.12 року складає 23,4 тис. грн..
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в банках та касi та короткостроковi
депозити. Для цiлей звiту про Рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються
iз визначених вище компонентiв.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена в українських гривнях. Гривня є функцiональною валютою та
валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються у
функцiональнiй валютi по курсу, що дiє на дату операцiї. Активи та зобов’язання в iноземнiй
валютi перераховуються по валютному курсу на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються в
звiт про фiнансовi результати.
Iнформацiя, що мiстить додатковий аналiз статей балансу та дає бiльш повну та об’єктивну
картину про фiнансове становище i результати дiяльностi компанiї, наведена в формi № 5
«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi».
Продовження тексту приміток

