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Зміст 

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



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. Річна фінансова звітність. X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії). 
27. Аудиторський висновок. X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності). 
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: Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин: Товариство не 
зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. Фізичні особи, що 
володіють 10 відсотків та більше акцій емітента не дали згоду на розкриття інформації про 
прізвище, ім'я, по-батькові. Дати внесення до реєстру акціонерів не вказуються у зв'язку з тим що 
форма існування ЦП товариства бездокументарна. В зв'язку з тим, що в компанії не випускалися 
привілейовані акції, то дивіденди по привілейованим акціям не нараховувались та не 
сплачувались Інші цінні папери, крім простих іменних акцій товариство не випускало. 
Інформація щодо сертифікатів не наводиться у зв'язку з тим що форма існування ЦП товариства 
бездокументарна. Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було. Боргових цінних 
паперів, по яким би надавались гарантії третіх осіб, товариство не випускало. Товариство не 
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної 
діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та 
інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться. Особливої інформації 
протягом звітного року не було. Товариство не складає фінансову звітність відоповідно до 
Міжнародних стандартів. 



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" 

3.1.2. Скорочене 
найменування 
3.1.3. Організаційно-
правова форма 
3.1.4. Поштовий індекс 

3.1.5. Область, район 

ПрАТ "Страхова компанія "Фенікс" 

Приватне акціонерне товариство 

03187 

м. Київ. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ р-н 

3.1.6. Населений пункт м .Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок пр-т Елушкова,! 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва серія А01 №372405 
3.2.2. Дата державної реєстрації 24.04.2001 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Еолосіївська районна в м. Києві державна адміністрація 

3.2.4. Зареєстрований статутний 27300000,00 
капітал (грн.) 
3.2.5. Сплачений статутний 27300000,00 
капітал (грн.) 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
3.3.2. МФО банку 
3.3.3. Поточний рахунок 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
3.3.5. МФО банку 
3.3.6. Поточний рахунок 

Філія ПУБЛІЧНОЕО АКЦІОНЕРНОЕО 
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. Києві 
322755 
265006 
Філія ПУБЛІЧНОЕО АКЦІОНЕРНОЕО 
ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. Києві 
322755 
265006 

3.4. Основні види діяльності 
Найменування виду діяльності 

Інші послуги у сфері страхування 
Код за КВЕД 

66.03.0 

д/н 0 

д/н 

* 



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

(дозволу) 
Дата 
видачі 

Державний орган, що видав 
< 

Дата 
закінчення 

дії 
ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 
страхування 
відповідальності 
суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів на 
випадок настання 
негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних 
вантажів 

АВ №533022 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

особисте страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті 

АВ №533025 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

страхування від 
нещасних випадків 

АВ №533033 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 



1 2 3 4 5 
страхування майна [крім 
залізничного, наземного, 
повітряного, водного 
транспорту (морського 
внутрішнього та інших 
видів водного 
транспорту), вантажів та 
багажу (вантажобагажу)] 

АВ №533030 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

страхування від вогневих 
ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

АВ №533024 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

страхування фінансових 
ризиків 

АВ №533028 21.04.2010 Державна комісія 3 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

г 

безстроков 
а 

Опис: д/н 



1 2 3 4 5 
страхування АВ №533032 21.04.2010 Державна комісія з безстроков 
відповідальності перед регулювання ринків а 
третіми особами [крім фінансових послуг України 
цивільної 
відповідальності 
власників наземного • 

транспорту, 
відповідальності 
власників повітряного 
транспорту, 
відповідальності 
власників водного 

Опис: д/н 

медичне страхування АВ №533026 21.04.2010 Державна комісія з безстроков 
(безперервне страхування регулювання ринків а 
здоров'я) фінансових послуг України 

Опис: д/н 

страхування медичних АВ №533023 21.04.2010 Державна комісія з безстроков 
витрат регулювання ринків а 

фінансових послуг України 

Опис: д/н 



1 2 3 4 5 
страхування здоров'я на 
випадок хвороби 

АВ №533027 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу) 

АВ №533029 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

страхування наземного 
транспорту (крім 
залізничного) 

АВ №533031 21.04.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України 

г 

безстроков 
а 

Опис: д/н 

«о-



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

Місцезнаходження д/н 
об'єднання 

д/н 



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 

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
запальної кількості) 

Концерн "Піраміда" д/н Стадіонна, 30-А, м. Донецьк, Україна, д/н 65,30000000000 

ТОВ "Апекс" д/н Стадіонна, 30-А, м. Донецьк, Україна, д/н 34,70000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Усього: 100,00000000000 

«Є". 



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 6 

і 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): З 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 

Фонд оплати праці: 525,6 т. грн. 

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього 
року: 
В 2011 році порівняно з 2010 роком. Відбулося збільшення фонду оплати праці на 7, 4 т. грн., в 
зв'язку з підвищенням окладів. 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам емітента: В 2011 році працівники компанії навчалися за програмою 
підвищення кваліфікації. 



6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Головний бухгшітер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Притика Світлана Анатоліївна 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 1978 
6.1.5. Освіта вища економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "МРЦ" бухгалтер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персоншіьному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 11 
Попередні посади: ТОВ "МРЦ "бухгалтер 
Посадова особа працює та займає посаду на інших підприємствах - ПрАТ "Реноме" головний 
бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства 

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

фізична особа Козюберда Наталія Миколаївна 

1963 
вища економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "ДарПак", генеральний директор 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

•є*. 



Стаж керівної робота (років) - 14 
Попередні посади: генеральний директор ТОВ ДарПак" 
Посадова особа працює та займає посаду на інших підприємствах - директор ТОВ "Оселя Інвест" 
Посадова особа не надала згоди на на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада Генеральний директор 

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

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Кривошапка Вячеслав Васильович 

1977 
вища економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12 
6.1.7. Найменування підприємства ТДВ "СК "Гамайун" Генеральний директор 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 1 2 р. 
Попередні посади: ТДВ "СК "Гамайун" Генеральний директор 
Посадова особа працює та займає посади на інших підприємствах: Голова правління ПрАТ "СК 
"Реноме". Посадова особа не надала згоди на на розкриття паспортних даних. 

X 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ревізор акціонерного 
товариства 

фізична особа 01.01.2000 146191 34,80740000000 146191 0 0 0 Ревізор акціонерного 
товариства Козюберда Наталія 

Миколаївна 

01.01.2000 146191 34,80740000000 146191 0 0 0 

Головний бухгалтер фізична особа 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 Головний бухгалтер 

Притика Світлана 
Анатоліївна 

31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 

Генеральний директор фізична особа 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 Генеральний директор 

Кривошапка Вячеслав 
Васильович 

31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 

Усього: 146191 34,80740000000 146191 0 0 0 



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

особи 
Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

ДО 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій Найменування юридичної 
особи 

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

ДО 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

д/н д/н д/н, д/н, Україна, д/н 01.01.2000 0 0 0 0 0 0 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

ДО 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

ДО 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 

Фізична особа д/н, д/н, д/н 15.02.2002 168810 40,1928 168810 0 0 0 

Фізична особа д/н, д/н, д/н 15.02.2002 146191 34,8074 146191 0 0 0 

Фізична особа д/н, д/н, д/н 05.03.2001 104999 24,9998 104999 0 0 0 

Усього: 420000 100 420000 0 0 0 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові Вид загальних зборів 

X 
Дата проведення 12.12.2011 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження 
регламенту Зборів. 
2. Про затвердження договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ОСЕЛЯ 
ІНВЕСТ". 
3. Про придбання частки іноземного підприємства. 
4. Про внесення змін до Статуту. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган 

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРЕОВИХ загальних зборів: Виконавчий орган 

Результати розгляду питань порядку денного: 
За першим питанням порядку денного вирішили: 
1.1. Обрати головою зборів - Шпирь В.М., а секретарем зборів - Козюберду Н.М. 
1.2. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Притика С.А., члени лічильної 
комісії - Кузьменко Н.В., Кулінська Н.В. Доручити лічильній комісії проведення підрахунку 
голосів з усіх питань порядку денного Зборів та вирішення усіх питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Зборах. 
1.3. Затвердити наступний регламент Зборів: 
- для доповіді з кожного питання порядку денного надавати до 5-ти хв. 
- для виступів з питань порядку денного надавати до 3-х хв. 
- для пропозицій та довідок до 3-х хв. 
- питання до доповідачів подавати усно або письмово 
- доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді 
- заявки на участь у обговоренні доповіді подавати в секретаріат зборів в письмовій формі 
- голосування з питань порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки 
- збори провести без перерви. 
За другим питанням порядку денного вирішили: Затвердити договір купівлі-продажу від 07 
листопада 2011 року, 99,99% частки в статутному капіталі ТОВ "ОСЕЛЯ ІНВЕСТ". 
За третім питанням порядку денного вирішили: Придбати 100% частки в іноземному 
підприємстві В Р О О В О М Х ПМУЕЗТМЕІЧТЗ ЕТО, що зареєстрована 28 листопада 2011 року 
згідно Свідоцтва про реєстрацію НЕ 297676 НЕ 44 та знаходиться за адресою Зругои Кургіапои, 
61, 8К Н О Ш Е , 4003, Еітаззої , Сургиз. Доручити генеральному директору ПрАТ "СК "Фенікс" 
підписати договір купівлі-продажу. 
За четвертим питанням порядку денного вирішили: Внести зміни до статуту Товариства. 
Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Фенікс" у новій 
редакції (додається) та доручити генеральному директору Товаритсва здійснити державну 
реєстрацію затвердженої Зборами нової редакції статуту Товариства. 

Причини, чому загальні збори не відбулися: 



Вид загальних зборів чергові позачергові Вид загальних зборів 
X 

Дата проведення 29.04.2011 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження 
регламенту Зборів. 
2. Звіт виконавчого органу про роботу товариства за 2010 рік. 
3. Звіт Ревізора про проведену роботу за звітний період. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора. 
5. Затвердження балансу та звіту про діяльність товариства за 2010 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку та збитку за 2010 рік. 
7. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік. 
8. Прийняття рішення про викуп товариством акцій власної емісії. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: виконавчий орган 

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного: 
За першим питанням порядку денного вирішили: 
1.1. Обрати головою зборів Шпирь В.М., а секретарем зборів - Козюберду Н.М. 
1.2. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Притика С.А., члени лічильної 
комісії - Кузьменко Н.В., Кулінська Н.В. Доручити лічильній комісії проведення підрахунку 
голосів з усіх питань порядку денного Зборів та вирішення усіх інших питань, пов'язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Зборах. 
1.3. Затвердити наступний регламент Зборів: 
- для доповіді з кожного питання порядку денного надати до 5-ти хв. 
- для виступів з питань порядку денного надати до 3-х хв. 
- для пропозицій і довідок до 3-х хв. 
- питання до доповідачів подавати усно або письмово 
- доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; 
- заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі; 
- голосування з питань порядку денного проводити відкрито шляхом підняття руки 
- збори провести без перерви. 
За другим питанням порядку денного вирішили: затвердити звіт виконавчого органу товариства 
про роботу товариства за 2010 рік. 
За третім питанням порядку денного вирішили: затвердити звіт ревізора про проведену роботу за 
звітнии період. 
За четвертим питанням порядку денного вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу 
товариства про роботу товариства за 2010 рік та звіт ревізора про проведену роботу за звітний 
період. 
За п'ятим питанням порядку денного вирішили: Затвердити баланс та звіт про фінансові 
результати товариства за 2010 рік. 
За шостим питанням порядку денного вирішили: Затвердити збиток товариства за 2010 рік 
складає 4134710,00 (чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі сімсот десять) гривень, який 
покрити за рахунок резервного капіталу товариства. 
За сьомим питанням порядку денного вирішили: Затвердити план розподілу прибутку на 2011 рік 
100% суми чистого прибутку направити в резервний капітал. 
За восьмим питанням порядку денного вирішили: Не надавати згоду генеральному директору 
ПрАТ "Страхова компанія "Фенікс" на викуп в акціонерів акцій. 

Причини, чому загальні збори не відбулися: 



9. Інформація про дивіденди 
За результатами звітного За результатами періоду, що 

періоду передував звітному 

за простими за за простими за 
акціями привілейова-

ними акціями 
акціями привілейова-

ними акціями 
Сума нарахованих дивідендів, грн. 4460995,000 0,000 0,000 0,000 
Нараховані дивіденди на одну 10,62000 0,00000 0,00000 0,00000 
акцію,грн. 
Сума виплачених дивідендів, грн. 4237945,250 0,000 0,000 0,000 
Дата складення переліку осіб, які 05.03.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010 
мають право на отримання 
дивідендів 
Дата виплати дивідендів 14.03.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010 
Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 05.03.2012 
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.03.2012 
Дата початку виплати дивідендів: 05.03.2012 
Розмір виплати дивідендів: 4460995,00 грн 
Порядок виплати дивідендів: виплата девідендів проводиться грошовими коштами безготівковим 
перерахунком на розрахунковий рахунок акціонера, який зазначений в заяві про виплату 
девідендів. 
Строк виплати дивідендів: початок виплати девідендів 05.03.2012 року, кінець - 05.04.2012 року 
Емітент не випускав привілейовані акції, тому дивідендів не нараховував і не виплачував. 
Дивіденди за 2010 р. не нараховувались та не виплачувались. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий дім" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382 
Місцезнаходження Борисоглібська, 5, Київ, Київська область, 04070 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ 493482 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.11.2009 

Міжміський код та телефон 044593-10-36 
Факс 0445931036 
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність зберігана 
Опис: д/н 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне акцііонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження Тропініна, 7-Г, місто Київ, Київська область, 04107 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ498004 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон 0445854240 
Факс 0445854240 
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну 

діяльність депозитарію 
Опис: д/н 



Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариствоз обмеженою відповідальністю "Аудиторська 
фірма "Євроаудит" 

* 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30437318 
Місцезнаходження пр-т. Глушкова, 1, місто Київ, Київська область, 03187 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2126 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

23.02.2001 

Міжміський код та телефон 0445969649 
Факс 0445969485 
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги 

емітенту 
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 

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-2.10.2010 872/1/10 Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

ІІА4000092837 Акції Іменні 
прості 

Бездокументарна 65,00 420000 27300000,00 100 

Іменні 

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється 

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: в лістенгу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. 

Мета додаткової емісії: не здійснювалась 

Спосіб розміщення: не розміщувались 
Додаткове погашення не передбачається 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс" є правонаступником закритого 
акціонерного товариства "Фенікс". Зміни відбулися в 2010 році. 

Інформація про організаційну структуру емітента 

Змін в організаційній структурі в 2011 році не було. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб емітент не одержував. 

Опис обраної облікової політики 

Згідно наказу №02/11 від 01.04.2011 р. керівництвом ПрАТ затверджена облікова політика товариства. 
Обліковою політикою підприємства передбачено прямолінійний метод нарахування амортизації основних 
засобів. Оцінка вибуття запасів по методу Ф1ФО. Первісна вартість фінансових інвестицій в 
бухгалтерському обліку формується з врахуванням п.4 - 6 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Доходи в 
бухгалтерському обліку відображаються з урахуванням норм, встановлених П(С)БО 15 "Доходи".Доход 
від реалізації послуг визначати в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок (касовим 
методом). 7. Видатки в бухгалтерському обліку відображаються з врахуванням норм, установлених 
П(С)БО 16 "Видатки". 7.1. Перелік витрат компанії: - виплати страхових сум і страхових відшкодувань, 
які здійснюються відповідно до умов договору страхування; - відрахування в централізовані страхові 
резервні фонди; - відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, у випадках і на 
умовах, передбачених актами чинного законодавства; - витрати на проведення страхування; - інші 
витрати, що включаються до собівартості страхових послуг. 7.2 Перелік і склад адміністративних витрат 
(рахунок 92): - оплата праці адміністративного персоналу компанії, відрахування на обов'язкове 
страхування; - витрати на відрядження; - поштово-телеграфні і телефонні витрати; - витрати на утримання 
і ремонт адміністративних приміщень, обладнання і т.і. адміністративного призначення; - оплата 
юридичних, аудиторських та інших послуг; - витрати на утримання легкового автотранспорту та інше. 7.3. 
Затвердити перелік і склад аквізиційних витрат (рахунок 93): - комісійні винагороди страховим 
посередникам (агентам); - витрати на відрядження, рекламу, інші витрати, пов'язані з реалізацією 
страхових послуг; - інвестиційні витрати - видатки, пов'язані з управління фінансовими вкладеннями: 
заробітна плата відповідних спеціалістів, збитки від реалізації вкладень, інші витрати; - ліквідаційні 
витрати - витрати, пов'язані з урегулюванням страхових випадків: на експертизу, відрядження, судові 
витрати. 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(звіт незалежної аудиторської фірми - ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит") щодо річної фінансової 
звітності та річних звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія 
"Фенікс" станом на 31.12.2011 року 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 
Керівництву ПрАТ "Страхова компанія "Фенікс" 
Головному бухгалтеру ПрАТ "Страхова компанія "Фенікс" 
Власникам акцій ПрАТ "Страхова компанія "Фенікс" 

17.04.2012 р. м .Київ 

1. Основні відомості про аудиторську фірму. 
1.1. ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит" здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2126 
про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, згідно рішення Аудиторської палати України 
від 23.02.2001 року за № 99, дата видачі свідоцтва 23.03.2001р., строк дії свідоцтва до 27.01.2016 року. 
Заєць Лариса Степанівна здійснює аудиторську діяльність на підставі сертифіката аудитора № 003844, 
серія А, згідно рішення Аудиторської палати України від 25.06.1999 року за № 79, дата видачі 
сертифіката 25.06.1999р., строк дії сертифіката до 25.06.2013 року. 
ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит" внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, унесеного до реєстру 



І 

відповідно до рішення Комісії від 15.03.2007 року за № 553, реєстраційний номер свідоцтва 271, серія та 
номер свідоцтва АБ 000245 та подовжена до 27.01.2016 року. 
ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит" внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, унесеного до реєстру відповідно до розпорядження Держф і н послу г від 
20.08.2004 року за № 2109, реєстраційний номер свідоцтва 000711, строк дії до 25.06.2013 року. 
1.2. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит" 
1.3. Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ -30437318 
1.4. Місцезнаходження фірми: м.Київ-187, а/с 59,пр-т Академіка Глушкова, буд.1, пав.77. Тел./факс: (044) 
596-9649, 596-9650, 596-9485. 
1.5. ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит" має (сертифікат аудитора № 003844 від 25.06.99 р.) 
1.6. Місце проведення аудиту - м.Київ-187, а/с 59,пр-т Академіка Глушкова, буд.1, пав.77. 
1.7. Початок перевірки - 10.04.2012 року. 
1.8. Кінець перевірки - 17.04.2012 року. 
1.8.1. Дата видачі висновку - 17.04.2012 року. 
Підстава проведення аудиту. 
Аудиторська перевірка проводилася згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", 
Закону України "Про страхування", Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються 
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та 
професійними учасниками фондового ринку, яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528 та зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 
23.01.2007р. за №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР №1360 від 
29.09.2011р. та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096, 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 №39 
"Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків", Міжнародних стандартів Аудиту, які 
рекомендовані Аудиторською палатою України для застосування в якості національних, та з урахуванням 
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту 
річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, які затверджено розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 № 5204 (в редакції 
розпорядження Державної комісії з регулювань ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 №6313) 
та погоджено рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2006 № 166 , Міжнародних стандартів 
аудиту, а саме надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706. 720. 
Ці стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та відповідає вимогам 
Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 
рішенням від 19.12.2006 року за № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 05.02.2007 року за № 
97/13364. 

Вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обірунтовану підставу для висловлення 
нашої думки. 
Підставою для проведення перевірки є договір № 2731 від 10.04.2012 р. між ПРАТ "Страхова компанія 
"Фенікс" та ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит". 
Відповідальність за звітність покладається на керівництво підприємства. Нашим обов'язком є підготовка 
аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки 
ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс". 
Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в 
основу складання звітності. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) 
бухгалтерського обліку в Україні. 
Масштаб перевірки становить: документальним методом 80 %, розрахунково-аналітичним - 20 % від 
загального обсягу документації. 
Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 201 1 
фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 40 відсотків від загальної кількості первинних 
документів. 
Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обірунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам 
чинного законодавства щодо організації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності 
застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку 



та звітності в Україні. 

Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових 
звітів у відповідності до концептуальної основи для складання фінансових звітів - Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої 
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Міжнародних 
стандартів аудиту та діючих нормативно-правових актів України. Ці Стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання 
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум 
та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур 
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів. 
Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та 
документах ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс", що були надані аудиторам керівниками та працівниками 
Товариства, яка вважається надійною і достовірною. 
Ми вважаємо, що отримали достатні і відповдні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в 
основу складання звітності. 
Аудиторською фірмою вибірково перевірена така документація: 
Установчі документи; 
Банківські та касові документи; 
Договори господарської діяльності; 
Накладні; 
Баланс станом на 31.12.2011 р.; 
Звіт про фінансові результати за 2011 р.; 
Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік; 
Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік; 
Примітки до звітів (форма № 5) за 2011 рік. 
Звіт про доходи та витрати страховика за 2011 рік 
Річні звітні дані страховика, що складаються згідно з "Порядком складання звітних даних",затвердженим 
розпорядженням Держфінпослуг № 39 від 03.02.2004 р. 
Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, 
що звіти не мають суттєвих помилок. 
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України разом з фінансовою звітністю, відповідно до МСА 720 "Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" в 
ході аудиторської перевірки не виявлено. 
Значних правочинів протягом звітного періоду в розмірі 10 і більше відсотків вартост активів товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариство не здійснювало. 
Корпоративне управління здійснюється у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" 
від 17.09.2008 № 514-УІ. В Товаристві посада внутрішнього аудитора (служба внутрішнього аудиту) не 
запроваджувалась, чинним законодавством протягом періоду, що перевірявся, обов'язковість ведення 
внутрішнього аудиту не передбачалася. Система внутрішнього контролю в Товаристві відсутня. Кодексу 
корпоративного управління Товариство не приймало. 
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Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", не виявлені. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів станом на 31.12.2011 року. 
Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за 
допомогою інших аудиторських процедур. 

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації про 
достовірність фінансової звітності станом на 31.12.2011 року та річних звітних даних страховика ПРАТ 
"Страхова компанія "Фенікс" за 2011р.. 

2. Основні відомості про товариство 
ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс" створене на підставі рішення установчих Зборів (протокол № 1 від 
02.12.1993 року) та засноване згідно з Законом України "Про господарські товариства". 
ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс" (далі - ПРАТ) зареєстроване рішенням виконкому районної ради 
народних депутатів м. Донецька 24.09.1992 р., рішення з а № 13525951. 
Дата державної перереєстрації 24.04.2001 року, про що зроблено запис 24.04.2001 року у журналі обліку 
реєстраційних справ за № 18034, свідоцтво про державну перереєстрацію видане Московською РДА м. 
Києва. 
ідентифікаційний код 13525951. 
Зміни до установчих документів в 2010 році були : 
- в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні 
товариства" та зі зменшенням статутного капіталу шляхом викладення статуту Товариства в новій 
редакції, зареєстровані Голосіївською державною адміністрацією в м.Києві від 31.03.2010 року за 
реєстраційним номером 10681060010001321. I I I і 
- 6 зв'язку з прийнм ітям рішення прц іОільшення'статутного капіталу шляхом'реінвестиції дивідендів 
,шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції, зареєстровані Голосіївською державною 
адміністрацією в м.Києві від 21.07.2010 року за реєстраційним номером 10681050011001321. 
В 2011 році зміни до установчих документів вносилися. 
Юридична адреса: м.Київ-187, пр-т Академіка Глушкова 1. 
Місцезнаходження: м.Київ-187, пр-т Академіка Глушкова 1. 
ПРАТ має такі рахунки № 26001301701243 в Капьміуському відділенні АК ПИБ м. Донецька , МФО 
банку 335322 , № 265006 грн.. в КФ ПУМБ м. Київ, МФО 322755, № 265070037 в АБ "Кліринговий дім" м. 
Київ, МФО 300647, Валютний рахунок 265006 ІІЗО в КФ ПУМБ м. Київ, МФО 322755. 
Перелік засновників ПРАТ СК "Фенікс": 
- Концерн "Піраміда", в особі Генерального директора Рейтера А.М., що діяв на підставі Статуту 
концерну (340102,м. Донецьк, вул.. Стадіонна, 30-А, р/р № 606320 в Донецькій області дирекції 
УСБ м. Донецька, МФО 334011), якому належала частка в статутному капіталі Товариства - 65,3% або 263 
(двісті шістдесят три) шт. простих іменних акцій; 
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Апекс", в особі генерального директора Чесало І.Я. (340102, 
м. Донецьк, вул.. Стадіонна, 30-А, р/р №468707 в АК ПИБ України "Металбанк", МФО 334680), якому 
належала частка в статутному капіталі товариства - 34,7% або 140 (сто сорок ) шт. простих іменних акцій. 

Основні види діяльності: 
Згідно Довідки Державного комітету статистики України № 6062 ПРАТ здійснює такі види діяльності 
(ЗКГНГ): 
- 96220 недержавне страхування. 
Види діяльності: (КВЕД) **) 
- 66.03.0 інші види страхування 
Фактично підприємство здійснює страхування майнових інтересів громадян і юридичних осіб, що не 
суперечать законодавству України. 

ПРАТ має наступні ліцензії: 

Серія, номер, дата видачі та назва органу, що видав ліцензію Форми страхування Вид страхової діяльності 
Строк дії ліцензії 
Ліцензія серія АВ №533030 від 21.04.2010 р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного 



транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)] з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533024 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з 
21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533031 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування наземного транспорту (крім залізничного) з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533029 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533032 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533023 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування медичних витрат з 21.04.2010 р. • 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533028 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування фінансових ризиків з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533026 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533027 від 21.04.2010 р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування здоров'я на випадок хвороби з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533033 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі добровільного - страхування від нещасних випадків з 21.04.2010 р. 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533025 вд 21.04.2010 р. Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі обов'язкового - особисте страхування від нещасних випадків на транспорті з 21.04.2010 р 
безстроковий 
Ліцензія серія АВ №533022 від 21.04.2010 р. Державної комісі їз регулювання ринків фінансових послуг 
України У формі обов'язкового - страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів з 21.04.2010 р. 
безстроковий 

3. Статутний капітал 
Згідно установчих документів станом на 12.01.96 р. (первісний) статутний капітал ПРАТ складав 
444780 (чотириста сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят) гривень, який розподілявся на 44478 (сорок 
чотири тисячі чотириста сімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,0 (десять) 
гривень кожна. 
Перша емісія в розмірі 444780 (чотириста сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят) гривень, яка поділена на 
44478 (сорок чотири тисячі чотириста сімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,0 
(десять) гривень кожна зареєстрована в ДКЦПФР, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску 
акцій за № 425/1/98 від 30.07.1998 року. 
Згідно установчих документів станом на 24.04.01 р. статутний капітал ПРАТ складав 650000 
(шістсот п'ятдесят тисяч) гривень. 
Друга емісія в розмірі 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень, яка поділена на 58500 (п'ятдесят вісім 
тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять ) гривень, що підтверджено 
свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 413/1/01 від 28.08.2001 року на загальну суму 585000 
грн. та на 6500 (шість тисяч п'ятсот) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 10 
(десять ) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 414/1/01 від 
28.08.2001 року на загальну суму 65000 грн. 
Третя емісія в розмірі 6500000 (шість мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, яка поділена на 585000 (п'ятсот 



вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень, що 
підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 246/1/02 від 28.05.2002 року на загальну 
суму 5850000 грн. та на 65000 (шістдесят п'ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій 
номінальною вартістю 10 (десять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за 
№ 247/1/02 від 28.05.2002 року на загальну суму 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень. 
Четверта емісія в розмірі 19 500 000 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, яка поділена на 
585000 (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 30 (тридцять) 
гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 176/1/03 від 21.04.2003 року на 
загальну суму 17 550 000 грн. та на 65000 (шістдесят п'ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій 
номінальною вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій 
з а № 177/1/03 від 21.04.2003 року на загальну суму 1 950 000 гривень. 
Протоколом № 1-2005 від 10.05.2005 р. затверджено збільшення статутного капіталу на 19 500 000 
(дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення 
номінальної вартості акцій до 60 (шістдесяти) гривень за кожну. 
П'ята емісія в розмірі 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів ) гривень, яка поділена на 585000 (п'ятсот 
вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 30 (тридцять) гривень, що 
підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 320/1/05 від 11.07.2005 року на загальну 
суму 35 100 000 грн. та на 65000 (шістдесят п'ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій 
номінальною вартістю 30 (тридцять) гривень, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій 
за № 321/1/05 від 11.07.2005 року на загальну суму 3 900 000 гривень . 
На момент складання аудиторського висновку статутний капітал в розмірі 39 000 000 (тридцять 
дев'ять мільйонів) гривень сплачений грошовими коштами (за рахунок реінвестиції дивідендів) в 
повному обсязі. 
В зв'язку з прийняттям рішення про переведення документарної форми випуску в бездокументарну були 
отриманні наступні свідоцтва на загальну суму 585000 (п'ятдесят вісім п'ять тисяч) штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 60,00 (шістдесят) гривень, на загальну суму 35 100 000,00 (тридцять 
п'ять мільйонів сто тисяч) гривень, форма випуску бездокументарна, емісія зареєстрована Державною 
комісією цінних паперів та фондового ринку 10.12.2008 року, свідоцтво № 476/1/08 та на загальну суму 
65000 (шістдесят п'ять тисяч) штук привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 60,00 
(шістдесят) гривень, на загальну суму 3 900 000,00 (три мільйони дев'ятсот тисяч) гривень, форма 
випуску бездокументарна, емісія зареєстрована Державною комісією цінних паперів та фондового ринку 
10.12.2008 року, свідоцтво №477/1 /08 . 

Шоста емісія в розмірі 25 200 000 (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч) гривень, яка поділена на 420 
000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 60,00 (шістдесят) 
гривень , зареєстрована Державною комісією цінних паперів та фондового ринку . що підтверджено 
свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 526/1/10 від 13.07.2010 року . 
21.06.2010 року позачерговими загальними зборами ПрАТ було прийняте рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості з 60,00 (шістдесят) гривень до 65,00 
(шістдесят пять) грн, за рахунок реінвестиції дивідендів на загальну суму 2 100 000,00 (два мільйони сто 
тисяч)гривень. 
Сьома емісія в розмірі 27 300 000 ( двадцять сім мільйонів триста тисяч) гривень, яка поділена на 420 
000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 65 (шістдесят п'ять) 
гривень, що підтверджено свідоцтвом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 
872/1/10 від 12.10.2010 року на загальну суму 27 300 000 (двадцять сім мільйонів триста тисяч) 
гривень. Форма існування -бездокументарна. 

Акції першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої емісії сплачені в повному обсязі. 

На момент складання аудиторського висновку та станом на 31.12.2011 року статутний капітал згідно 
установчих документів становить 27 300 000 (двадцять сім мільйонів триста тисяч) гривень, який 
зареєстровано Голосіївською державною адміністрацією в м.Києві від 21.07.2010 року за реєстраційним 
номером 10681050011001321. 

3. Загальна частина. 
3.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності. 
Організація бухгалтерського обліку в ПрАТ здійснюється у відповідності з нормативно-правовими 
актами , що регулюють підприємницьку діяльність на Україні. 
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою журнально-ордерної форми. 

» 

* 



Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах 
затверджених Міністерством статистики України. 
Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами 
про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством фінансів 
України. 
Господарські операції в бухгалтерському обліку ПрАТ відображаються з дотриманням вимог Закону 
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за № 996-ХІУ від 16.07.1999 року з 
урахуванням наступних змін і доповнень. 
Відповідальність за початкові залишки у Балансі підприємства, на якому проводиться аудиторська 
перевірка, покладається на кер?вництво обліку ПрАТ. 
Фінансова звітність ПрАТ складається своєчасно та подається до відповідних державних органів згідно 
вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку та окремих форм один одному. 
Аудиторською перевіркою встановлено, що фінансова звітність підприємства складається у відповідності 
з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності ". 
Згідно наказу № 01/01/2011 від 10.01.2011 р. керівництвом ПрАТ затверджена облікова політика 
товариства. Протягом періоду, що перевірявся, облікова політика товариства не змінювалася. 

3.2. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу, незавершеного будівництва. 
Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
"Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року за № 92. 
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, 
за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 "Основні засоби". 
Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2011 року, складала 799 
тис. грн., у тому числі: 
- машини та обладнання - 18 тис. грн.; 
- транспортні засоби - 746 тис.грн.; 
- інструменти ,прилади, інвентар (меблі) - 1 тис. грн.; 
- інші основні засоби - 31 тис. грн.; 
- малоцінні необоротні матеріальні активи -3 тис. грн. 
Найбільшу частку - 16,52 % у вартості основних засобів складають будівлі споруди та передавальні 
пристрої. Знос станом на 31.12.2011 року складає 132 тис. грн., залишкова вартість основних засобів 
становить 668 тис. грн. 
Нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється с використанням 
прямолінійного методу згідно з П(С) БО № -7. Термін корисного використання і відповідні норми 
амортизації визначаються для кожного об'єкта згідно з затвердженими на підприємстві стандартами. 
Нарахування зносу (амортизації) здійснюються за допомогою комп'ютерного програмного комплексу. 
Ступінь зносу основних засобів складає 16,52 % .У балансі ПрАТ основні засоби відображені за 
залишковою вартістю. 
Операції по надходженню, внутрішньому переміщенню, вибуттю (списанню) та інші зміни необоротних 
активів оформлюється документально належним чином, дані аналітичного обліку співпадають з даними 
синтетичного обліку та Головної книги. 
При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено. 
Облік та звітність незавершеного будівництва ведеться згідно П(С) БО № -7, незавершене будівництво 
станом на 31.12.2011 року становить 0 тис. грн. 
Формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні 
інвестиції в нематеріальні активи здійснюється відповідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
8 "Нематеріальні активи" Затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 1 8.10.99 N 242. 
Нематеріальні активи відображуються відповідно П(С)БО №-8 та наказу про облікову політику ПрАТ 
"Страхова компанія "Фенікс". Нарахування зносу здійснюється з використанням прямолінійного методу, 
термін корисного використання об'єкта нематеріальних активів встановлено 5 - 1 0 років. 
Первісна вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі станом на 31.12.2011 року, складає 
191 тис. грн. Знос станом на 31.12.2011 року складає 146 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних 
активів становить 45 тис. грн. 
Інвентаризація була проведена станом на 01.12.2011 року згідно наказу "Про проведення інвентаризації" 
від 20.11.2011 року. 

3.3. Облік фінансових інвестицій. 

Формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій 



звітності в Товаристві здійснюється з додержанням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91. 
Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що облік фінансових інвестицій відображається за 
справедливою вартістю та за вартістю придбання. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 
31.12.2011 року становлять : 
- інші фінансові інвестиції -36 966 тис.грн., у тому числі за собвартістю 36 966 тис.грн. 
Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року становлять : 1233 тис.грн. 

3.4. Облік дебіторської заборгованості. 
Оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 10 жовтня 1999 року за № 237. 
Реальність розміру дебіторської заборгованості у фінансовій звітності за звітний період підтверджується 
результатами перевірки. 
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.201 1 р. склала 33682 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість підтверджується первинними документами та відповідає даним 

бухгалтерського обліку. Перевіркою за 2011 рік порушень обліку дебіторської заборгованості на 
підприємстві не встановлено. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. склала 2 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного року становить 0 тис.грн., за 
виданими авансами-2508 тис.грн., з нарахованих доходів 83 тис.грн., інша поточна дебіторська 
заборгованість - 1917 тис. грн. 
Перевіркою встановлено інша поточна дебіторська заборгованість представлена залишками по таких 
рахунках: 
Рахунок 37.4 Розрахунки за претензіями - 1 840 тис. грн. 
Рахунок 63.1 Розрахунки з вітчизняними постачальниками - 34 тис. грн. 
Рахунок 377.3.1. Розрахунки з перестраховиками - 23 тис. грн. 
Рахунок 377.5.1. Розрахунки по відшкодуванню збитків- 20 тис. грн. 

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.201 1 р. інформації про активи 
Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію. 

3.5. Облік запасів. 
Визнання та первісна оцінка придбання запасів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 9 <3апаси>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.1999 р. № 246. 
Станом на 3 1.12.2011 р. запаси складають: 
- виробничі запаси - 25 тис. грн. 
При перевірці обліку запасів суттєвих розбіжностей і помилок не встановлено, правильність обліку 
прибуткування матеріалів, робіт, послуг та реалізації підтверджуємо. 

3.6. Облік грошових коштів. 
Облік надходжень і виплат готівки ведеться відповідно до вимог "Положення про ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою Національного Банку України від 
15.12.2004 № 637. 
Операції з грошовими коштами відповідають діючим законодавчим актам України. 
Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2011 р. склали 10138 тис. грн. , в тому числі в касі 
37 тис.грн., в іноземній валюті -1416 тис.грн. 
Грошові кошти на поточних та депозитних рахунках розміщені згідно ст. 31 ЗУ <Про страхування> в 
рейтингових банках. 
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011 р. інформації про грошові 
кошти Товариства, їх розмір. Облік надходжень і виплата готівки ведеться відповідно до вимог 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою 
Національного Банку України від 15.12.2004 № 637. 

3.7. Облік зобов'язань. 
Визнання та первісна оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
31.01.2000 року № 2 0 . 



Перевіркою за 201 1 рік порушень обліку зобов'язань на підприємстві не встановлено. Розмір зобов'язань 
відображений в реальному стані. 
Аудиторська фірма підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності ПрАТ. 
Забезпечення наступних виплат і платежів становлять на 31.12.2011 року: 
- Страхові резерви - 4992 тис.грн.; 
- Частка перестраховиків у страхових резервах - 494 тис.грн.; 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.201 1 року становить 18 тис. грн. 
Поточні зобов'язання за рахунками на кінець року становлять: 
з бюджетом - 241 тис. грн.; 
інші поточні зобов'язання - 0 тис. грн. 

Аудит зобов'язань підтвердив повноту та достовріність розкритої у балансі на 31.12.2011 р. Інформації 
про зобов'язання, їх розмір та класифікацію. Зобов'язання Товариства відповідають Положенню 
(стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів 
України від 31.01.2000 року № 20. 

3.8. Власний капітал. 
Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". 
Статутний капітал становить 27 300 тис. грн. (двадцять сім мільйонів триста тисяч) гривень, яка поділена 
на 420 000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 65,00 
(шістдесят п'ять) гривень та відповідає установчим документам. 
Станом на 3 1.12.2011 р. статутний капітал 27 300 тис. грн., що еквівалентно 2651,0 тис. євро за курсом 
НБУ станом на 31.12.2011 року, сформований повністю. 
Інший додатковий капітал станом на 31.12.2011 року становить 27 тис. грн. 
Резервний капітал станом на 31.12.2011 року становить 51903 тис. грн., в т. вільні резерви - 50 581 тис. грн. 
Інформація щодо вартості чистих активів емітента: 
Найменування За звітний період (тис. грн.) За попередній період показника (тис. грн.) 
Розрахункова вартість чистих активів 83926 79230 , 
Статутний капітал 27300 27300 
Скоригований статутний капітал 27300 27300 

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний 
періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду 
становить 51930 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним 
капіталом на кінець звітного періоду становить 51930 тис. грн.. 
Вартість чистих активів відповідає вимогам частини третьої ст. 155 Цивільного кодексу України, ст. 30 
Закону України "Про страхування". 

3.9. Облік реалізації страхових послуг, фінансових результатів, формування страхових резервів та їх 
розміщення. 
Податковий облік валових доходів ПрАТ ведеться відповідно до Податкового Кодексу України від 
02.12.2010 року за № 2755-У1 (зі змінами та доповненнями). 
Облік страхової діяльності здійснюється згідно Закону України "Про страхування". 
Визначення балансового та оподаткованого прибутку відбувається згідно з чинним законодавством 
України. 
Нерозподілений збиток станом на 31.12.2011 року становить 4696 тис. грн. 
Страхові резерви в 2011 р. формувалися у відповідності зі ст. З 1 Закону України "Про страхування". При 
формуванні страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах для всіх видів 
страхування протягом всього розрахункового періоду визначалися частки у розмірі 100% надходжень сум 
страхових платежів та 100% сум часток страхових платежів, що сплачуються пере страховикам 
На кінець звітного періоду сформовані технічні резерви в сумі 4 992 тис. грн., в тому числі резерв 
незароблених премій складає 4 799 тис. грн. 
Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду представлена категоріями активів, 



визначених статтею ЗО ЗУ "Про страхування". 
Частка перестраховиків у страхових резервах складає 494 тис. 
резерві незароблених премій складає 469 тис. грн. 

грн., в тому числі частка перестраховиків в 

5.Аналіз фінансового стану товариства на 31.12.2011 р. 
В результаті аналізу фінансового стану товариства на 31.12.2011р. встановлено: 
Фінансова стійкість та платоспроможність ПрАТ характеризується наступними показниками: 
5.1. Коефіцієнт грошової платоспроможності (його ще називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності), 
визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових 
інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. 
Коефіцієнт складає 44,61. 

Коефіцієнт грошової платоспроможності = Кошти та їх еквіваленти в національній валюті + Кошти 
та їх еквіваленти в іноземній валюті + Поточні фінансові інвестиції 

Поточні зобов'язання 
5.2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності, визначається відношенням суми залишків за статтями 
коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій, дебіторів до суми залишків за непогашеними 
короткостроковими кредитами та поточної кредиторської заборгованості, тобто відношення оборотних 
активів до поточних зобов'язань. Коефіцієнт складає 66,88. 

Коефіцієнт 
розрахункової платоспроможност? = 

Оборотні активи 

Поточні зобов'язання 

5.3. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності, визначається відношенням загальної суми оборотних 
(поточних ) активів і витрат майбутніх періодів (розділ 2 + розділ 3) до загальної суми зобов'язань і 
доходів майбутніх періодів. На нашому підприємстві цей коефіцієнт складає 66,88. 

Коефіцієнт ліквідної 
платоспроможності = 

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів 

Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів 
5.4. Коефіцієнт критичної ліквідності, визначається відношенням величини оборотних (поточних) активів 
за мінусом запасів і незавершеного виробництва до величини поточних зобов'язань, що складає 66,78. 

Коефіцієнт 
критичної ліквідності = 

Оборотні активи - Виробничі запаси і НЗВ 

Поточні зобов'язання 

6. Аналіз структури капіталу - це визначення рівня забезпеченості власними коштами. 
6.1. Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності). 
Цей коефіцієнт характеризує частку власності власників підприємства (власного капіталу) у загальній 
сумі коштів (страхових резервів). Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіше, 
стабільніше та більш незалежним є від зовнішніх кредиторів підприємство. К авт.-( 0,946). 
6.2. Коефіцієнт фінансової залежності 
Він характеризує частку залучених коштів у загальній сумі коштів фінансування. Зростання цього 
показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, а отже, і 
втрату фінансової незалежності. Якщо його значення знижується до одиниці, то це означає, що власники 
повністю фінансують своє підприємство. 



К зал.-( 1,057). 
6.3. Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу. 
Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Він має досить просту інтерпретацію: 
показує, скільки одиниць залучених коштів припадає на кожну одиницю власних. Зростання показника в 
динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто 
про зниження фінансової стійкості, і навпаки. 
Оптимальне значення к ф.р. повинно бути менше або рівне 0,5. 
Критичне значення - 1. 
К ф.р.-(0,057). 
6.4.Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу 
перебуває в обороті, тобто в тій формі, що дозволяє вільно маневрувати цими коштами, а яка 
капіталізована. Коефіцієнт має бути досить високим, щоб забезпечити достатню гнучкість у використанні 
власних коштів підприємства. 
Кман . - (0 ,150 ) . 

Аналіз фінансового стану та структури капіталу ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс" наЗІ.12.2011 р. 

Коефіцієнти На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Динаміка Норматив 

Показники платоспроможності 

Коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності) 20,76 44,61 збільшується >0,2 

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності 27,553 66,88 збільшується >0,5 

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 27,553 66,88 збільшується >=1 

Коефіцієнт критичної ліквідності 27,523 66,78 збільшується <=0,8-1 

Показники фінансової стійкості 

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) 0,948 0,946 зменшується >0,5 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,055 1,057 збільшується <1 

Коефіцієнт фінансового ризику 0,055 0,057 збільшується <=0,5 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,153 0,150 зменшується >1 
Висновок 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі <Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки>, фінансова звітність за операціями з 01 січня 201 1 року по 31 грудня 2011 року 
відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПРАТ "Страхова компанія 
"Фенікс" станом на 31 грудня 2011 року та його фінансовий результат за 2011 рік відповідно до вимог 
П(С)БО в Україні, подає фінансову інформацію про склад, оцінку та розмір активів, зобов'язань та 
власного капіталу Товариства. 
Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність та річні звітні дані страховика у всіх 
суттєвих аспектах достовірно подають фінансову інформацію про товариство станом на 31.12.2011 р. 
згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 
Аналіз фінансового стану ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс" складено на підставі Балансу, Звіту про 
фінансові результати, Звіту про грошові кошти. Звіту про власний капітал. Приміток до річної звітності та 
Річних звітних даних страховика, підтверджених незалежною аудиторською перевіркою. 
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, ПРАТ "Страхова компанія "Фенікс" має 
задовільний фінансовий стан. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) 
бухгалтерського обліку в Україні. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію 
згідно з вищеназваною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам 
законодавства. 
В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення про 
склад, оцінку та розмір активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства станом на 31.12.201 1 р. 
Фінансову звітність підтверджує незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит". 



17.04. 2012 року м .Київ 

• І < 

Директор аудиторської фірми Л.С.Заєць 
"Євроаудит"(сертифікат аудитора 
№ 003844 від 25.06.99 р., свідоцтво 

Держфінпослуг №000711 від 20.08.04) 
м. Київ-187, а/с 59, пр-т Академіка Глушкова 1, пав.77. 

Інформація про основні види продукції або послуг 

Страхування вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ, особисте страхування, інші види недержавного 
страхування. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Суттєвиу придбаням або відчуження активів за звітний період є придбання та продаж транспортних 
засобів. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльістю Компанії, не планується. 

Інформація про основні засоби емітента 
Основні засоби емітента складаються з компьютерно!'техніки, автомобілей, меблів, а також з орендованої 
нерухомості. Орендоване приміщення та власні основні засоби знаходяться за юридичною адресою 
емітента. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
Зміни в законодавстві, в тому числі в податковому, коррупція в державних органах, нестабільність 
політичної влади, стримують розвиток бізнесу, світовий фінансовий кризис значно зменшив об'єм 
страхових платежів та заінтересованість клієнтів в послугах страхових компаній. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
Фактів виплати штрафних санкцій протягом звітного періоду не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фінансування діяльності емітента здійснюється з доходів, отриманних від операцій страхування, 
статуного фонду та резервного фонду. Додаткові інвестиції не залучались. Показники платоспроможності 
та ліквідності відповідають нормативним значенням. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 

Таких договорів не було. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
Розвиток та розширення бізнесу. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
Емітент в звітному періоді досліджень та розробок не проводив. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент 

Емітент виступає строною у таких судових справах: 
1) Дата відкриття провадження 17.05.2011 року, Господарський суд м. Києва, позивач - ПрАТ "СК 
"Фенікс", відповідач - ПАТ "СК "Лідер РЕ", про стягнення частини страхового відшкодування в розмірі 
731,73 грн. Рішення суду позов задоволено повністю. 
2) Дата відкриття провадження 23.06.2011 року, Васильківський міськрайонний суд Київської області, 
позивач - ПрАТ "СК "Фенікс", відповідачі - Драна Ю.О., ПрАТ "СК "Каштан", Гудзенко В.М., про 
відшкодування шкоди в порядку регресу, сума позову 50429,32 грн., Рішення суду позов залишено без 
розгляду. 
3) Дата порушення провадження 29.04.2011 року, Господарський суд м. Києва, Київський апеляційний 
господарський суд м. Києва, позивач - ПрАТ "СК "Фенікс", відповідач - ПрАТ "СК "Провідна", про 
відшкодування шкоди в порядку регресу, сума позову 26290,50 грн., Рішення суду позов задоволено 
частково, стягнути 24990,00 грн. 


