
 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. 

 Генеральний директор Кривошапка В.В. 

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

 24.04.2013 
 М.П. (дата) 

 Річна інформація емітента цінних паперів 
 за                   рік 2012 

 1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13525951 
1.4. Місцезнаходження емітента пр-т. Глушкова, 1, м. Київ, Голосiївський,   
 область, 03187, Україна 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 596-95-17, 596-95-17 
1.6. Електронна поштова адреса емітента fenix@euroconsulting.kiev.ua 

 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі  
даних Комісії 25.04.2013 
 (дата) 

2.2. Річна інформація  79 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних  
опублікована у паперiв та фондового ринку" 
 24.04.2013 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Річна інформація  skfenix.com.ua в мережі  
розміщена на власній  Інтернет 29.04.2013 
сторінці (дата) 

 (адреса сторінки) 
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 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. 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  
(розміру часток, паїв). 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 
7. Інформація про дивіденди. 
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента; X 
б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
г) інформація про похідні цінні папери; 
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. 
10. Опис бізнесу. 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 
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  X 
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; 
 
 
 

 2012 р.  © SMA 13525951 



г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні  
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових  
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими  
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 
20. Основні відомості про ФОН. 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 
24. Правила ФОН. 
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)  
бухгалтерського обліку 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році  X 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до  
Комісії). 
27. Аудиторський висновок. X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової  X 
звітності 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини  
об'єкта) житлового будівництва) 

30. Примітки:  Оскільки емітент є приватним акціонерним товариством та не здійснював публічне  
(відкрите) розміщення цінних паперів, то відповідно до п. 1.2 глави 2 Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006  
року, не заповнюється наступна інформація:  
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток,  
паїв); 
- про чисельність працівників та оплату їх праці; 
- про дивіденди; 
- про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; 
- про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів; 
- звіт про стан об'єкта нерухомості. 
Інформація про органи управління не заповнюється на підставі п. 1.6 глави 2 Положення про  
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1591 від  
19.12.2006 року (далі - Положення), оскільки емітент є акціонерним товариством. 
Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні  
папери не заповнюється, оскільки емітент таких цінних паперів не випускав. 
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється, оскільки емітент  
не викупав власні акції протягом звітного періоду. 
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнюється, оскільки цінні папери  
емітента існують у бездокументарній формі. 
Інформація щодо вартості чистих активів емітента не заповнюється на підставі п. 1.16 Положення,  
оскільки емітент здійснює страхову діяльність. 
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість  
реалізованої продукції не заповнюється, оскільки емітент не здійснює виробництва та реалізації,  
єдиним видом діяльності емітента є надання страхових послуг. 
Копії протоколів загальних зборів емітента, що проводились у звітному році не подаються, оскільки 
емітент є приватним акціонерним товариством та не здійснював публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів. 
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 3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  
 "ФЕНIКС"  

3.1.2. Скорочене  ПрАТ "СК "Фенікс" 
найменування 
3.1.3. Організаційно- Акціонерне товариство 
правова форма 
3.1.4. Поштовий індекс 03187 
3.1.5. Область, район м. Київ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ р-н 

3.1.6. Населений пункт м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок проспект Академіка Глушкова, 1 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №372405 
 3.2.2. Дата державної реєстрації 24.04.2001 
 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Голосіївська районна у місті 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  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ  
 рахунком у національній валюті БАНК" 
 3.3.2. МФО банку 334851 
 3.3.3. Поточний рахунок 26508709 
 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ  
 рахунком у іноземній валюті БАНК" 
 3.3.5. МФО банку 334851 
 3.3.6. Поточний рахунок 26508709 

 3.4. Основні види діяльності 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя 65.12 

[2010]Перестрахування 65.20 

[2005]д/н 0 
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 Вид діяльності Номер ліцензії  Дата  Державний орган, що видав Дата  
 (дозволу) видачі закінчення  
 дії ліцензії  
 (дозволу) 

 1 2 3 4 5 
страхування здоров’я на  АВ №533027 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
випадок хвороби регулювання ринків фінансових 
  послуг України 

Опис:  д/н 
страхування вантажів та  АВ №533029 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
багажу (вантажобагажу) регулювання ринків фінансових 
  послуг України 

Опис:  д/н 
страхування наземного  АВ №533031 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
транспорту (крім  регулювання ринків фінансових 
залізничного)  послуг України 

Опис:  д/н 
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 1 2 3 4 5 
страхування  АВ №533022 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
відповідальності суб’єктів  регулювання ринків фінансових 
перевезення небезпечних   послуг України 
вантажів на випадок  
настання негативних  
наслідків при перевезенні  
небезпечних вантажів 

Опис:  д/н 
особисте страхування від  АВ №533025 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
нещасних випадків на  регулювання ринків фінансових 
транспорті  послуг України 

Опис:  д/н 
страхування від нещасних  АВ №533033 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
випадків регулювання ринків фінансових 
  послуг України 

Опис:  д/н 
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 1 2 3 4 5 
страхування майна [крім  АВ №533030 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
залізничного, наземного,  регулювання ринків фінансових 
повітряного, водного   послуг України 
транспорту (морського  
внутрішнього та інших  
видів водного  
транспорту), вантажів та  
багажу (вантажобагажу)] 

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  
страхування від вогневих  АВ №533024 21.04.2010 Державна комiсiя з  безстрокова 
ризиків та ризиків  регулювання ринкiв фiнансових 
стихійних явищ  послуг України 

Опис:  д/н 
страхування фінансових  АВ №533028 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
ризиків регулювання ринків фінансових 
  послуг України 

Опис:  д/н 
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 1 2 3 4 5 
страхування  АВ №533032 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
відповідальності перед  регулювання ринків фінансових 
третіми особами [крім   послуг України 
цивільної відповідальності 
 власників наземного  
транспорту,  
відповідальності власників 
 повітряного транспорту,  
відповідальності власників 
 водного транспорту  
(включаючи  
відповідальність  
перевізника)] 
Опис:  д/н 
медичне страхування  АВ №533026 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
(безперервне страхування  регулювання ринків фінансових 
здоров’я)  послуг України 

Опис:  д/н 
страхування медичних  АВ №533023 21.04.2010 Державна комісія з  безстрокова 
витрат регулювання ринків фінансових 
  послуг України 

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

Місцезнаходження  д/н 
об’єднання 

д/н 
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3.7. Інформація про рейтингове агентство 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене, або поновлення  або цінних паперів емітента 
  міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 

 © SMA 



 6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Генеральний директор 

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

6.1.4. Рік народження 1977 
6.1.5. Освіта вища економiчна 

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 визначенi посадовою iнструкцiєю.  
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 
 персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 р. 
Попереднi посади: ТДВ "СК "Гамайун" Генеральний директор 
Посадова особа працює та займає посади на iнших пiдприємствах: Голова правлiння ПрАТ "СК  
"Реноме". Посадова особа не надала згоди на на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада Ревiзор акцiонерного товариства 

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

6.1.4. Рік народження 1963 
6.1.5. Освіта вища економiчна 

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 визначенi посадовою iнструкцiєю.  
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 
 персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
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Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 
Попереднi посади: генеральний директор ТОВ  ДарПак" 
Посадова особа працює та займає посаду на iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Оселя Iнвест"  
Посадова особа не надала згоди на на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

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

6.1.4. Рік народження 1978 
6.1.5. Освіта вища економiчна 

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 визначенi посадовою iнструкцiєю.  
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 
 персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11 
Попереднi посади: ТОВ "МРЦ "бухгалтер 
Посадова особа працює та  займає посаду на iнших пiдприємствах - ПрАТ "Реноме" головний  
бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 2012 р.  © SMA 13525951 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім'я, по  Паспортні дані  Дата  Кількість  Від загальної  Кількість за видами акцій 
 батькові фізичної  фізичної особи  внесення  акцій  кількості акційпрості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 особи або повне  (серія, номер, дата  до реєстру (штук)  (у відсотках) пред'явника вані іменні вані на  
 найменування  видачі, орган, який  пред'явника 
 юридичної особи видав) або  
 ідентифікаційний  
 код за ЄДРПОУ  
 юридичної особи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ревізор акціонерного  фізична особа д/н, д/н, д/н 01.01.2000 310501 73,92880000000 310501 0 0 0 
товариства Козюберда Наталія  
 Миколаївна 

Головний бухгалтер фізична особа 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Притика Свiтлана  
 Анатолiївна 

Генеральний директор фізична особа 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Кривошапка Вячеслав  
 Васильович 

 Усього:  310501 73,92880000000 310501 0 0 0 
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 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Дата  Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 особи  внесенняакцій (штук) загальної  прості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 каційний   до  кількості  пред'явника вані іменні вані на  
 код за  реєстру акцій (%) пред'явника 
 ЄДРПОУ 
д/н д/н д/н, д/н, д/н, Україна 01.01.2000 0 0 0 0 0 0 

 П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта,  Дата  Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 найменування органу, який видав  внесенняакцій (штук) загальної  прості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 паспорт  до  кількості  пред'явника вані іменні вані на  
 реєстру акцій (%) пред'явника 
Фiзична особа д/н, д/н, д/н 15.02.2002 310501 73,9288 310501 0 0 0 

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

 Усього: 415500 98,9286 415500 0 0 0 
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 8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 17.12.2012 
Кворум зборів, % 60,8786 
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів  
акціонерного товариства. 
2. Про визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю). 
3. Про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту. 
 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Виконавчий орган 
 
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Виконавчий орган 
 
Результати розгляду питань порядку денного:  
За першим питанням порядку денного вирiшили: 
Затвердити  головою Загальних зборiв - Шпирь В.М., а секретарем зборiв - Козюберду Н.М. 
 Затвердити наступний регламент Зборiв: 
- для доповiдi з кожного питання порядку денного надавати до 5-ти хв. 
- для виступiв з питань порядку денного надавати до 3-х хв. 
- для пропозицiй та довiдок до 3-х хв. 
- питання до доповiдачiв подавати усно або письмово 
- доповiдачам давати вiдповiдi на питання пiсля завершення обговорення доповiдi 
- заявки на участь у обговореннi доповiдi подавати в секретарiат зборiв в письмовiй формi 
- голосування з питань порядку денного проводити вiдкрито шляхом відкритого голосування за  
принципом "одна акція" - "один голос" 
- збори провести без перерви. 
За другим питанням порядку денного вирiшили: Визначити в штатному розкладі окрему посадову  
особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). Призначити для проведення  
внутрішнього аудиту (контролю) Бердиєву Галину Євгенівну. Доручити генеральному директору  
внести відповідні зміни до штатного розкладу та підготувати наказ про призначення на посаду  
внутрішнього аудитора Бердиєву Галину Євгенівну. 
За третiм питанням порядку денного вирiшили: Затвердити Положення про службу внутрішнього  
аудиту, в запропонованій редакції. 
За червертим питанням порядку денного вирішили: Питання щодо внесення змін до статуту  
зилишити без розгляду. 
 
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: 
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Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 05.03.2012 
Кворум зборів, % 60,8786 
Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв  
акціонерного товариства. 
2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства. 
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора про результати  
фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 
4. Затвердження висновків Ревiзора Товариства  щодо фінансової звітності Товариства за 2011р.  
Прийняття рішення за результатами Звіту Ревізора Товариства за 2011р. 
5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011р. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011р. 
 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: виконавчий орган 
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: - 
Результати розгляду питань порядку денного: 
За першим питанням порядку денного вирiшили: 
Затвердити головою Загальних зборів - Шпирь В.М., а секретарем зборів - Козюберду Н.М.  
Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії - Притика  
С.А., члени лічильної комісії - Коров'янко 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. 
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. 
- Доповідачем давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; 
- Заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секрітаріат Зборів в письмовій формі. 
- Голосування з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування за  
принципом "одна акція - один голос" без застосування бюлетнів. 
- Збори провести без перерви.  
 
За другим питанням порядку денного вирiшили:  
Обрати до постійно діючої Лічильної комісії Загальних Зборів Товариства: голова лічильної  
комісії - Притика С.А., члени лічильної комісії - Коров'янко 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. 
 
За третiм питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звіт Генерального директора  
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.   
 
За четвертим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Ревізора щодо фінансової  
звітності Товариства за 2011 рік.  
 
За п'ятим питанням порядку денного вирiшили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства  
за 2011 рік.  
 
За шостим питанням порядку денного вирiшили: Прибуток Товариства, отриманий у 2011 році, у  
розмірі 4695784,00 ( чотири мільйони шістсот  дев'яносто п'ять тисяч сімсот вісімдесят чотири)  
гривні 00 копійок розподілити наступним чином : 
- до резервного фонду направити  234789,00 ( двісті тридцать чотири тисячі сімсот вісімдесят  
дев'ять) гривень 00 копійок. 
- на виплату дивідентів направити 4460995,00 (чотири мільйони чотириста шістдесят тисяч  
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дев'ятсот дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок.  
Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 05 березня  
2012року.  
Здійснити виплату дивідентів за 2011 рік акціонерам ПрАТ "СК"Фенікс", згідно переліку осіб, які  
мають право на отримання дивідендів, що визначений в зведеному обліковому реєстрі власників  
цінних паперів, складеного ПАТ "ВДЦП", станом на "05" березня 2012 року. 
Здійснити розрахунок розміру дивідентів, що припадає виплаті, кожному акціонеруі. 
Виплату дивідендів за 2011 рік розпочати 05 березня 2012 року та закінчити 05 квітня 2012 року. 
Виплату дивідентів проводити грошовими коштами безготівковим перерахунком на  
розрахунковий рахунок аціонера, який зазначений в заяві про виплату дивідентів.  
Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідентів, про дату, розмір, порядок та строк їх  
виплати . 
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 11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн.) акцій (штук) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифіка- форма випуску вартість (грн.) ному  
 реєстрацію  ційний  капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 12.10.2010 872/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв  UA4000092837 UA4000092837 Акція проста  Бездокументарні           65,00 420000    27300000,00
 100 
 та фондового ринку бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється 
 
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється 
 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстенгу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. 
 
Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась 
 
Спосiб розмiщення: не розмiщувались 
Додаткове погашення не передбачається 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012 р.  © SMA 13525951 



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 
11.2.1. Процентні облігації 
 Дата  Номер  Найменування органу, що  Номінальна  Кількість у  Форма  Загальна  Процентна  Термін  Сума виплачених Дата  
 реєстрації  свідоцтва про  зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску  існування та  номінальна  ставка (у  виплати   процентів за  погашення  
 випуску реєстрацію  (штук) форма випуску вартість (грн.) відсотках) процентів звітний період  облігацій 
 випуску (грн.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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11.2.2. Дисконтні облігації 
 Дата  Номер  Найменування органу, що  Номінальна  Кількість у  Форма  Загальна  Дата  
 реєстрації  свідоцтва про  зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску  існування та  номінальна  погашення  
 випуску реєстрацію  (штук) форма випуску вартість (грн.) облігацій 
 випуску 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 
 Дата  Номер  Найменування органу, що  Номінальна  Кількість у  Форма  Загальна  Найменування товару  Дата  
 реєстрації  свідоцтва про  зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску  існування та  номінальна  (послуги), під який  погашення  
 випуску реєстрацію  (штук) форма випуску вартість (грн.) здійснено випуск облігацій 
 випуску 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає  
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 
 Дата  Вид цінних  Обсяг випуску Обсяг розміщених  Умови обігу та погашення 
 реєстрації  паперів  (грн.) цінних паперів на  
 випуску звітну дату (грн.) 
 1 2 3 4 5 
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11.3.2. Інформація про похідні цінні папери 

 Дата  Номер  Вид похідних  Різновид  Серія Строк  Строк дії Строк  Кількість  Обсяг випуску  Характеристика базового активу 
 реєстрації  свідоцтва про  цінних паперів похідних  розміщення (термін)  похідних  (грн.) 
 випуску реєстрацію  цінних  виконання цінних паперів  
 випуску паперів у випуску (шт.) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 N Дата  Кількість  Дата  Номер  Найменування органу, що  Частка від  
 з/п зарахування акцій, що  реєстрації  свідоцтва про зареєстрував випуск акцій,  статут- 
   акцій на  викуплено  випуску   реєстрацію  що викуплено ного  
 рахунок  (шт.) акцій, що  випуску  капіталу (у  
 емітента викуплено акцій, що  відсотках) 
 викуплено 

 1 2 3 4 5 6 7 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів  
цінних паперів (штук) 
у тому числі: 
сертифікатів акцій 
сертифікатів облігацій 
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів  
цінних паперів (штук) 
у тому числі: 
сертифікатів акцій 
сертифікатів облігацій 
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних  
паперів (штук) у звітному періоді 
у тому числі: 
сертифікатів акцій 
сертифікатів облігацій 
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 © SMA 

 



 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, всього  
 (тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.) 
 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 
1.Виробничого призначення: 667 571 0 0 667 571 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 639 549 0 0 639 549 
  інші 28 22 0 0 28 22 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 667 571 0 0 667 571 
Опис: Всi основнi засоби вiдносяться до засобiв виробничого призначення.  Термін використання всіх основних зсобів 
 - 5 років. Усього первiсна вартiсть станом на 31.12.2012 р. - 799 тис.грн., зокрема транспортні засоби - 745 тис. грн.,  
меблі - 3 тис. грн., офісне обладнання - 51 тис. грн. Залишкова вартiсть всіх основних засобів -571 тис.грн; знос – 228  
тис.грн. Ступінь зносу: транспортні засоби - 26%, меблі - 67%, офісне обладнання - 59%. Ступінь використання -  
100%. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Напротязі 2012 року ОЗ не придбавались. 
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента 
 Види зобов‘язань Дата  Непогашена  Відсоток за  Дата  
 виникнення частина боргу  користування  погашення 
 (тис.грн.) коштами (% річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 
за іпотечними цінними паперами (за  X 0 X X 
кожним власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X 
 випуском): 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за  
кожним видом): 
за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 
Податкові зобов’язання X 223 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов’язання X 24 X X 
Усього зобов’язань X 247 X X 
Опис: д/н 
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 N Основний  Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
 з/п вид продукції 
  у натуральній у грошовій  у відсотках у натуральній  у грошовій  у відсотках 
  формі  формі   до всієї  формі  формі   до всієї  
 (фізична  (тис. грн.) виробленої (фізична  (тис. грн.) реалізо- 
 од. вим.)  продукції од. вим.) ваної  
 продукції 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 N Склад витрат Відсоток від  
 з/п загальної  
  собівартості  
 реалізованої  
 продукції (у  
 відсотках) 

 1 2 3 
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 15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
 що виникала протягом періоду 
 Дата  Дата  Вид інформації 
 виникнення  оприлюднення  
 події Повідомлення у 
  стрічці новин 

 1 2 3 
 29.02.2012 29.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків  
 голосуючих акцій 
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 Інформація про стан корпоративного управління 
  
 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
 1 2012 2 1 
 2 2011 2 1 
 3 2010 3 2 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
   Так  Ні 
Реєстраційна комісія X 
Акціонери X 
Реєстратор X 
Депозитарій X 
Інше (запишіть) Iнших органiв, якi здiйснювали реєстрацiю не було. 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх  
загальних зборах (за наявності контролю)? 
   Так  Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
   Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (запишіть) Iнших способiв голосування не було 

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 зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про  X 
припинення їх повноважень 
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про  X 
дострокове припинення їх повноважень 
Інше (запишіть) Про визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) 
 Про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні 
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 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 менше 10 відсотків  акцій 0 
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох  0 
років? 
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 
Інше (запишіть) нi 

Інше (запишіть) нi 

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ні 
Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 1 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох  0 
років? 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних  
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 
   Загальні збори Засідання Засідання 
  акціонерів наглядової ради правління 
Члени правління (директор) так так 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  ні ні ні 
акціонерами 
д/н ні ні ні 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи  так ні ні ні 
бюджету 
Обрання та відкликання голови правління ні ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні 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 ні ні ні ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні ні 
правління 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні ні 
наглядової ради 
Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні ні ні ні 
відповідальності членів правління 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 
Затвердження аудитора ні ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні 

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  ні 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб 
 та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 
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 Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
  Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган (правління) X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (запишіть) Iнших документiв не iснує 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
   Інформація  Публікується у пресі,  Документи  Копії  Інформація  
 розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних ДКЦПФР про  в акціонерному акціонера сторінці  
 ринок цінних паперів 
  товаристві акціонерного  
 товариства 
Фінансова звітність, результати  так так так так так 
діяльності 
Інформація про акціонерів, які  ні так так так ні 
володіють 10 відсотків та більше 
 статутного капіталу 
Інформація про склад органів  ні ні так так ні 
управління товариства 
Статут та внутрішні документи так ні так так ні 
Протоколи загальних зборів  так ні так так ні 
акціонерів після їх проведення 
Розмір винагороди посадових  ні ні так так ні 
осіб акціонерного товариства 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім  
аудитором протягом останніх трьох років? 
  Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
  Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Правління або директор X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 
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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) д/н 

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

  Так Ні 
Ревізійна комісія  X 
Наглядова рада X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) д/н 

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги  ні 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
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 Звіт про корпоративне управління*  
 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
 Метою діяльності товариства є створення ринку страхових послуг для захисту майнових інтересів фізичних і  
 юридичних осіб та максимізації зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами  
 девідендів. 
 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для  
 юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена 
  та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 
 Власниками істотної участі у ПрАТ "СК "Фенікс" є: Козюберда Наталія Миколаївна;  Шпирь Віктор Михайлович.  
 Протягом 2012 року відбулись зміни у складі власників істотної участі, а саме Підкуйко Наталя Миколаївна вийшла зі  
 складу власників істотної участі. Протягом 2012 року законодавством не було встановлено спеціальних вимог до  
 власників істотної участі. 
 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу  
 фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам  
 фінансових послуг. 
 Протягом 2012 року факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи  
 внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, вітсутні. 

 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому  
 числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,  або  про відсутність таких заходів. 
 До ПрАТ "СК "Фенікс" та виконавчого органу - генерального директора протягом 2012 року органами державної  
 влади не було застосовано ніяких заходів впливу. 

 5. Вкажіть на наявність у фінансової  установи  системи управління  ризиками  та  її ключові характеристики або про  
 відсутність такої системи. 
 Діяльність товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні процеси: а) оцінка небезпек та  
 умов страхування; б) ідентифікація об"єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у відповідності до  
 затверджених умов; в) встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у  
 перестрахування. Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями товариства. Істотними  
 елементами системи управління ризиками страхування є наступні: 1. Поділ страхових продуктів компанії на такі, що  
 призначені для масових продаж шляхом обов"язкової презентації страховим персоналом всім клієнтам, що  
 обслуговуються (стандартні), та для одиничних продажів VIP клієнтам (ексклюзивні); 2. Завчасна розробка детальної  
 технології ідентифікації об"єктів, що пропонуються на страхування, та визначення умов та вартості страхування для  
 стандартних страхових продуктів продукт-менеджерами центрального офісу; 3. Розмежування повноважень щодо  
 проведення переговорів, передстрахового огляду об"єктів, нормо контролю страхових документів та прийняттю  
 рішень про укладення договору страхування між, відповідно агентом, аварійним комісаром, обліковцем та директором 
  філії; 4. Обмеження розмірів відповідальності за договором страхування, право на підписання яких без узгодження з  
 продукт-менеджером центрального офісу має директор компанії; 5. Забезпечення перестрахування відповідальності,  
 що прийнята компанією понад власне утримання. 

 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а  
 також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень  
 (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 У ПрАТ "СК "Фенікс" система внутрішнього аудиту до 31.12.2012 року не запроваджувалась. Примітки до річної  
 фінансової звітності та пояснювальна записка до річного звіту ПрАТ "СК "Фенікс" за 2012 рік надані страховиком до  
 Держфінпослуг України у складі Річних звітних даних страховика відповідно до розпорядження Держфінпослуг №39  
 від 03.02.2004 року "Про затвердження порядку складання річних даних страховиків". 

 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової  
 установи розмір, або про їх відсутність. 
 Такі факти відсутні. 
 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у  
 статуті фінансової установи розмір. 
 Факти укладення договорів купівлі-продажу з вказаними ознаками відсутні. 
 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи  
 чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
  
 Протягом 2012 року ПрАТ "СК "Фенікс" було здійснено такі операції з пов"язаними особами товариства: - виплата  
 заробітної плати директору із страхування фінансової установи Шпирь Віктору Михайловичу в сумі 180365,28 гривень. 
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 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків  
 фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 Органи, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2012 року не надавали ПрАТ "СК "Фенікс"  
 рекомендацій щодо аудиторського висновку. 

 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року  
 (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи -  
 прізвище, ім'я та по батькові). 
 Зовнішнім аудитором ПрАТ "СК "Фенікс" є Товариство з обмеженою відповідальності "Аудиторська фірма  
 "Євроаудит", код ЄДРПОУ 30437318. 

 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
     загальний стаж аудиторської діяльності; 
 13 років 6 місяців 
     кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 
 більше 6 років 
     перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 
 інші аудиторські послуги не надавались 
     випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; 
 відсутні 
     ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 
 не було 
     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. 
 не застосовувались 
 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
     наявність механізму розгляду скарг; 
 Скарги споживачів розглядаються компанією в порядку, передбаченому чинним законодавством. 
     прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги; 
 Кривошапка Вячеслав Васильович 
     стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість  
 скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
 Протягом 2012 року до ПрАТ "СК "Фенікс" скарг споживачів не надходило. 
     наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 
 Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою не має. 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2013.01.01 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА  за ЄДРПОУ 13525951 
 КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" 
Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно- Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234 
правова форма  
господарювання 

Орган державного Не визначено за СПОДУ 0 
 
Вид економічної Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0 
діяльності 
Середня кількість працівників (1) 6   
Одиниця виміру: тис. грн. 
Адреса пр-т. Глушкова, 1, м. Київ, Голосiївський,  область, 03187, Україна 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 Баланс 
 на 31.12.2012 р. 
 Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного періоду звітного періоду 
 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи:       
     залишкова вартість 010 180 180 
     первісна вартість 011 191 191 
     накопичена амортизація 012 ( 11 ) ( 11 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:       
     залишкова вартість 030 667 571 
     первісна вартість 031 799 799 
     знос 032 ( 132 ) ( 228 ) 
Довгострокові біологічні активи:       
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
     первісна вартість 036 0 0 
     накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  040 0 2189 
     інші фінансові інвестиції 045 34586 33820 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 11846 12764 
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 47279 49524 
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управління 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 25 19 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
     чиста реалізаційна вартість 160 2 66 
     первісна вартість 161 2 66 
     резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
     з бюджетом 170 0 0 
     за виданими авансами 180 0 0 
     з нарахованих доходів 190 83 66 
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2586 79 
Поточні фінансові інвестиції 220 998 6029 
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
     в національній валюті 230 10138 5507 
     у тому числі в касі 231 37 38 
     в іноземній валюті 240 1416 1619 
Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом II 260 15248 13385 
     III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
     ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс  280 62527 62909 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного періоду звітного періоду 
 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Статутний капітал  300 27300 27300 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 0 0 
Резервний капітал  340 51903 52138 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (21460) (21358) 
Неоплачений капітал 360 0 ( ) 0 ( ) 
Вилучений капітал  370 0 ( ) 0 ( ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 57743 58080 
Частка меншості 385 0 0 
     II. Забезпечення наступних витрат і платежів        
Забезпечення виплат персоналу 400 26 31 
Інші забезпечення  410 0 0 
Сума страхових резервів 415 4992 5283 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 493 ( )745 (
 ) 
Цільове фінансування(2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 4525 4569 
     III. Довгострокові зобов'язання       
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 
Усього за розділом III  480 0 0 
     IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18 24 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       
     з одержаних авансів 540 0 13 
     з бюджетом 550 241 223 
     з позабюджетних платежів 560 0 0 
     зі страхування 570 0 0 
     з оплати праці 580 0 0 
     з учасниками 590 0 0 
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,  605 0 0 
утримуваними для продажу 
Інші поточні зобов'язання 610 0 0 
Усього за розділом IV 620 259 260 
     V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 62527 62909 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у  
галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0 
Примітки: д/н 
Керівник Кривошапка В.В. 

Головний бухгалтер Притика С.А. 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2013.01.01 
 КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" за ЄДРПОУ 13525951 

Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 
Орган державного Не визначено за СПОДУ 0 
управління 
Організаційно-правова  Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234 
форма господарювання 
Вид економічної Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0 
діяльності 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис. грн. 
 Звіт про фінансові результати 
 за 2012 рік 
 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 
 Стаття Код За звітний За попередній 
 рядка період період 
 1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7069 5907 
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 035 7069 5907 
(товарів, робіт, послуг) 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 399 ( ) ( 431
 ) 
Валовий: 050 6670 5476 
     прибуток 
     збиток 055 0 ( ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 1878 840 
     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і  061 0 0 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок  
сільськогосподарської діяльності 

Адміністративні витрати 070 903 ( )957 (
 ) 
Витрати на збут 080 387 ( )341 (
 ) 
Інші операційні витрати 090 1104 ( )855 (
 ) 
     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів  091 0 ( ) 0 ( ) 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок  
сільськогосподарської діяльності 

Фінансові результати від операційної діяльності: 100 6154 4163 
     прибуток 
     збиток 105 0 ( ) 0 ( ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 986 
Інші доходи(1) 130 1125 200 
Фінансові витрати 140 0 ( ) 0 ( ) 
Втрати від участі в капіталі 150 11 ( ) 0 (
 ) 
Інші витрати 160 1971 ( )183 (
 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 170 5297 5166 
     прибуток 
     збиток 175 0 ( ) 0 ( )
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 1 2 3 4 
     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від  176 0 0 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки  177 0 ( ) 0 ( ) 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення  
діяльності 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 495 470 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 4802 4696 
     прибуток 
     збиток 195 0 ( ) 0 ( ) 
Надзвичайні: 200 0 0 
     доходи 
     витрати 205 0 ( ) 0 ( ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 ( ) 0 ( ) 
Частка меншості 215 0 ( ) 0 ( ) 
Чистий: 220 4802 4696 
     прибуток 
     збиток 225 0 ( ) 0 ( ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Найменування показника Код За звітний За попередній 
 рядка період період 
 1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 30 56 
Витрати на оплату праці 240 419 526 
Відрахування на соціальні заходи 250 205 193 
Амортизація 260 97 132 
Інші операційні витрати 270 1642 1677 
Разом 280 2393 2584 

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

 1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 
Примітки: д/н 

Керівник Кривошапка В.В 

Головний  Притика С.А. 
бухгалтер 
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА  КОДИ 
 КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" Дата  (рік, місяць, число) 2013.01.01 
 за ЄДРПОУ 13525951 
Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно- Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234 
правова форма  
господарювання 
Вид економічної  Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0 
діяльності 
   
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис. грн. 
 Звіт про рух грошових коштів Форма N 3 
 за 2012 рік Код за ДКУД 1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 попереднього року 

 1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
                    Надходження від: 010 7868 7117 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 535 1074 
Повернення авансів 030 3 24 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 10 10 
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 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 52 
Інші надходження 080 383 2853 
                    Витрачання на оплату: 090 627 ( )1224 (
 ) 
Товарів (робіт, послуг) 
Авансів 095 0 ( ) 0 ( ) 
Повернення авансів 100 0 ( ) 2635 (
 ) 
Працівникам 105 342 ( )328 (
 ) 
Витрат на відрядження 110 0 ( ) 1 ( ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 ( ) 0 ( ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 514 ( )400 (
 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 169 ( )175 (
 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 285 ( )60 (
 ) 
Цільових внесків 140 0 ( ) 0 ( ) 
Інші витрачання 145 2108 ( )3439 (
 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4754 2868 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4754 2868 
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 1 2 3 4 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Реалізація: 180 0 200 
     фінансових інвестицій 
     необоротних активів 190 0 0 
     майнових комплексів 200 0 0 
Отримані: 210 1053 988 
     відсотки 
     дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання: 240 ( 6029 ) 3950 (
 ) 
     фінансових інвестицій 
     необоротних активів 250 ( 0 ) 606 (
 ) 
     майнових комплексів 260 ( 0 ) 0 ( ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) 0 ( ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -4976 -3368 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -4976 -3368 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) 0 ( ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 4238 ) 0 ( ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) 300 (
 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4238 -300 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4238 -300 
Чистий рух коштів за звітний період 400 -4460 -800 
Залишок коштів на початок року 410 11554 12392 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 32 -38 
Залишок коштів на кінець року 430 7126 11554 
Примітки: д/н 

Керівник Кривошапка В.В. 

Головний  Притика С.А. 
бухгалтер 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ФЕНIКС" Дата 2013.01.01 
 за ЄДРПОУ 13525951 
Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234 
Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v Звіт про власний капітал 
Одиниця виміру: тис. грн. 
 за 2012 р. 
 Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 
  Стаття  Код  Статутний  Пайовий  Додатковий  Інший  Резервний  Нерозподі-  Неоплачений  Вилучений  Разом 
 капітал капітал вкладений додатковий капітал лений  капітал 
 капітал капітал прибуток капітал 

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 
 Залишок на початок року  010 27300 0 0 27 51903 4696 0 0 83926 
 Коригування:                     
 Зміна облікової політики 020 0 0 0 (27) 0 (26156) 0 0 (26183) 
 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  050 27300 0 0 0 51903 (21460) 0 0 57743 
 на початок року     
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  Стаття  Код  Статутний  Пайовий  Додатковий  Інший  Резервний  Нерозподі-  Неоплачений  Вилучений  Разом 
 капітал капітал вкладений додатковий капітал лений  капітал 
 капітал капітал прибуток капітал 

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 
 Переоцінка активів:                     
 Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Уцінка основних засобів 070 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 
 Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 будівництва 
 Уцінка незавершеного 090 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 
 будівництва 
 Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Уцінка нематеріальних активів 110 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 
   120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Чистий прибуток (збиток) за 130 0 0 0 0 0 4802 0 0 4802 
 звітний період 
 Розподіл прибутку:                     
 Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 (4465) 0 0 (4465) 
 Спрямування прибутку до 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 статутного капіталу 
 Відрахування до резервного 160 0 0 0 0 235 (235) 0 0 0 
 капіталу 
   170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Стаття  Код  Статутний  Пайовий  Додатковий  Інший  Резервний  Нерозподі- Неоплаче-  Вилучений  Разом 
 капітал капітал вкладений додатковий капітал лений ний капітал 
 капітал капітал прибуток капітал 

 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 
 Внески учасників:                     
 Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 капіталу 
    200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Вилучення капіталу:                     
 Викуп акцій (часток)  210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Перепродаж викуплених  220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 акцій (часток) 
 Анулювання викуплених  230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 акцій (часток) 
 Вилучення частки в капіталі  240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Зменшення номінальної  250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 вартості акцій 
 Інші зміни в капіталі:                     
 Списання невідшкодованих  260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 збитків 
 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 0 235 102 0 0 337 
 Залишок на кінець року  300 27300 0 0 0 52138 (21358) 0 0 58080 
 Примітки: д/н 

 Керівник Кривошапка В.В. 

 Головний  Притика С.А. 
 бухгалтер 
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 Примітки до фінансової звітності, 
 складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
                                                                             Примітки до фінансової звітності   
                                                                                     ПрАТ «СК «Фенікс» 
                                                                                              за  2012 рік 
 
Загальна інформація 
Повна назва 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» 
Код ЄДРПОУ 13525951 
Юридична адреса 
м. Київ, пр.-т. Глушкова, 1 
Місцезнаходження: 03187, м. Київ, пр.-т. Глушкова, 1 
Телефони, факс 253-84-84, 253-80-25 
Веб-сайт компанії: www.skfenix.com.ua 
 
ПрАТ «СК «Фенікс» є страховиком за законодавством України та здійснює добровільні та  
зв'язкові види страхування інші ніж страхування життя. 
     Фінансова звітність на 31 грудня 2012 року складено відповідно до Міжнародних стандартів  
фінансової звітності. Фінансова звітність стосується одного суб’єкта господарювання та  
об’єктивно відображає фінансовий стан товариства,фінансові результати та грошові потоки. 
Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та  
фінансову звітність в Україні”, прийнятого 16 липня 1999 р. № 996-ХIV із застосуванням  
комп`ютерної програми « 1С Бухгалтерія» - Форт: ПолисХР». 
          Основа підготовки фінансової звітності 
 
Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності товариство, згідно з  
обліковою політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 року, у зв’язку з цим були внесені  
зміни в облікову політику товариства. Підготовка першої фінансової звітності за МСФЗ  
здійснювалося з урахуванням положень МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів  
фінансової звітності». Згідно облікової політики підприємства страхові резерви,як виключення, не  
перераховувались. По всіх показниках активу балансу був проведений аналіз  для признання  
активу. 
Історична вартість 
Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості. Компанія вперше  
готує фінансову звітність за підсумками 2012 року відповідно до МСФЗ.  
Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності 
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і валютою  
представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. 
Облік інфляції 
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною  
економікою, і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 
 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була виражена в одиниці  
виміру, яка діяла на дату балансу. 
Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних  
суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а  
також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та  
пов'язані з ними допущення грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які  
вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень  
щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи  
на те, що ці оцінки грунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у  
кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок. 
Зокрема, інформація про суттєві сферах невизначеності оцінок і ключові судження при  
використанні облікової політики представляється далі: 
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Основні причини невизначеності оцінок. 
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу.  
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу, являє собою ціну, за якою була б  
проведена операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку,  
на який Компанія має безпосередній доступ. При оцінці справедливої вартості фінансових активів  
керівництво використовує ціну пропозиції відповідно до котирувань на активному ринку,  
керівництво використовує методи дисконтованих грошових потоків. При використанні методів  
дисконтованих грошових потоків керівництво використовує ставки дисконту, які  
використовуються до подібних інструментах і до емітентів з подібним кредитним рейтингом. 
Основні облікові оцінки та припущення 
a. Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або  
амортизація на нематеріальні активи та основні засоби, нараховується протягом терміну їх  
корисного використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того  
періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються  
на предмет подальшого відповідності. Що стосується активів тривалого користування, зміни в  
використаних оцінках можуть призвести до значних змін балансової вартості.  
b. Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на прибуток. В  
ході звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій і розрахунків, остаточна оцінка  
податків по яких є невизначеною. В результаті, компанія визнає податкові зобов'язання виходячи з 
 оцінок того, чи будуть додаткові податки та проценти підлягати виплаті. Ці податкові  
зобов'язання визнаються, коли (незалежно від переконаності компанії в тому, що позиції її  
податкової декларації є відповідними) компанія вважає, що деякі позиції можуть оскаржуватися  
податковими інспекціями і не задовольняти їх повною мірою після перевірки. Компанія вважає, що 
 вона нараховує податкові зобов'язання належним чином для всіх відкритих періодів перевірки,  
виходячи з власної оцінки багатьох факторів, включаючи минулий досвід та інтерпретації  
податкового законодавства. Дані оцінки засновані на оцінках і припущеннях, і можуть включати в  
себе ряд складних суджень про майбутні події. У тій мірі, в якій остаточні податкові наслідки таких 
 питань відрізняються від визнаних сум, така відмінність буде впливати на витрати з податку на  
прибуток протягом періоду, в якому була зроблена оцінка. 
c. Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування  
поточного зобов'язання за минулим події, можливості переходу економічних вигод та достовірної 
 оцінки суми витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, інформація про  
непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Реалізація  
будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або розкрита у  
фінансовій звітності, може мати суттєвий вплив на фінансове становище Компанії. Застосування  
даних принципів облікової політики щодо судових справ, вимагає від керівництва Компанії оцінок  
різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. Компанія переглядає невирішені судові  
справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в 
 резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих факторів, які беруться до уваги при прийнятті  
рішення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий  
порядок та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка  
мають місце, перебіг процесу, (включаючи його Протягом після дати складання фінансової  
звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з подібними  
суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір відреагувати  
на судовий процес, вимога або оцінку. 
Припущення про безперервність діяльності Компанії 
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде  
функціонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та  
виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. 
Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних умов на  
операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. 
 Ця фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої  
невизначеності. Про такі коректування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде  
можливо оцінити. 
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                                                                                   Аналітична інформація  
за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту 
про власний капітал станом на 31.12.2012 р. 
1.Нематеріальні активи  представлені: 
-Безстроковими ліцензіями на страхову діяльність підприємства – 180 тис. грн.  
-Програмним забезпеченням – 11 тис. грн. 
Вартість нематеріальних активів оцінена за ціною придбання. Амортизація за безстроковими  
ліцензіями не нараховується, оскільки неможливо визначити термін користування. Амортизація за  
програмним забезпеченням нараховується рівними частинами протягом терміну корисного  
використання, який складає 3 роки. 
2.Всі основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за мінусом  
накопиченого зносу. 
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання  
основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості. 
Термін корисного використання по групам: 
Група                                    Термін корисного використання 
Меблі                                      5 років 
Транспортні засоби            5 років 
Офісне обладнання             5 років 
Інше                                        1 рік 
 
Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії відображені наступні основні засоби вартістю: 
                                Транспортні засоби        Меблі         Офісне обладнання                Всього 
Первісна вартість 
На 01 січня 2012 р.         745                               3                             51                                      799 
Введено                             -                                   -                             -                                           - 
Вибуло                              -                                   -                             -                                           - 
На 31 грудня 2012          745                               3                             51                                      799 
Амортизація 
На 01 січня 2012 р.         106                             1                              25                                       132 
Нраовано за рік                90                             1                               5                                          96 
На 31 грудня 2012           196                             2                             30                                        228 
Чиста вартість 
На 31 грудня 2012          549                              1                             21                                        571 
3.На балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 36 009 тис.  
грн.,  які включають в себе: 
- фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  
складаються з інвестицій в корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Оселі  
інвест», які придбані в 2012 р. При цьому Компанія володіє 99,9% статутного капіталу товариства.  
В період з дати придбання до 31.12.2012 р. вартість довгострокових фінансових інвестицій, які  
обліковані на балансі Компанії за методом участі в капіталі зменшена на 11 тис. грн. - долю  
Компанії в загальній сумі фінансового результату за період 2012 року і складає 2 189 тис. грн.  
  - інші фінансові інвестиції, які складають: 
1) прості векселі на суму 2 877 тис. грн.  
2)прості іменні акції українських емітентів на суму 30 943 тис. грн. 
  На кінець кожного звітного періоду вартість простих векселів оцінюється за амортизованою  
собівартістю.  
Компанія в своїй обліковій політиці прийняла рішення використовувати акції, як фінансові активи,  
доступні для продажу, якщо відсоток володіння менше 20% і оцінювати акції українських  
емітентів, які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових котировок за  
собівартістю з урахування збитків від зменшення корисної вартості. За оцінками керівництва  
збитків від зменшення корисності акцій немає.  
В 2012 було віднесено на збитки вартість акцій ВАТ «Кримелектромонтаж», які відображаються в  
балансі на рахунку «Довгострокових інвестицій» в сумі 973 тис грн. в зв’язку з тим, що було  
скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
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4.Довгострокова дебіторська заборгованість представлена одержаними довгостроковими  
векселями і обліковується за амортизаційною собівартістю. На кінець звітного періоду складає 12  
764 тис. грн. 
 
5.  Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 
Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). В  
2012 році на витрати віднесено запасів в сумі 30 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок  
запасів складає 19 тис. грн. 
 
6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 66 тис. грн. Вона складається з  
заборгованості по оплаті частини страхових платежів, строк яких ще не настав. Інша  дебіторська  
заборгованість складається з заборгованості: 
Назва заборгованості                                                             Сума, тис. грн. 
Заборгованість по розрахункам з регресних вимог       16 
Заборгованість по розрахункам по суборенді                10 
Заборгованість перестрахувальників в частині  
отримання частки страхового відшкодування                 28 
Інша дебіторська заборгованість                                        25 
Резерв сумнівних боргів не формувався, так як є впевненість в надійності дебіторів і в тому, що  
заборгованість буде погашено в строки згідно умов договорів. 
 
7. Поточні фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) на 31.12.2012 року складають 6 029 тис.  
грн. і представлені, придбаними в кінці 2012 році, простими акціями українського емітента.    
Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання за неможливості визначення    
справедливої вартості, у зв’язку з відсутністю інформації про дані активи.     
В 2012 будо віднесено на збитки вартість акцій ВАТ Первомайський «Райагрохім» в сумі 998 тис  
грн. в зв’язку з тим, що було скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку.  
 8.  Грошові кошти включають в себе кошти на рахунках та депозити в банках в національній  
валюті, в касі Компанії і становлять на кінець звітного періоду 1247,0 тис. грн. Вони включають в  
себе: 
- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті – 728 тис. грн.; 
- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті – 4 740 тис. грн.; 
- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті – 1 619 тис. грн.; 
- готівка в касі – 38 тис. грн. 
9. Статутний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Статутний капітал був  
сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок  
підприємства. Сума сформованого статного капіталу ПрАТ «СК «Фенікс» станом на 31.12.2012 рік 
 становить 27 300 тис.грн. 
 
10. Резервний капітал становить 52 138 тис. грн. і складається з: 
- резервного капіталу, який формується згідно законодавства – 1 557 тис. грн.; 
- фонду вільних резервів – 50 581 тис. грн. 
 
11.Нерозподілений збиток складає 21 358 тис. грн. 
 
 12. Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду  
становить 31 тис. грн. 
 
 13. Компанія надає послуги з видів страхування інших, ніж страхування життя, тому формує та  
веде облік таких страхових резервів за видами страхування: 
-Незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що  
відповідають страховим ризикам,які не минули на звітну дату; 
-Збитків,що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за  
відомими вимогами страхувальників,з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у  
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виплаті страхової суми або страхового відшкодування. 
 Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників 
 щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Частки  
перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування визначаються  
одночасно з розрахунком страхових резервів. 
   Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо.  
Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій ,  
розрахованих за кожним видом страхування. 
    Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2012 року здійснювався методом  
визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою товариства, а саме: 
Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 1,0 залежно  
від часток надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у розрахунковий  
період, а саме у кожному місяці попередніх дев’яти місяців і обчислюється так: 
-частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на  
1/4, 
-частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на  
½, 
-частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на  
¾. 
Отримані суми додаються. Сума страхових резервів на звітну дату становить 420 тис.грн. 
Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування  
визначається  у залежності від належних до сплати перестраховикам суми часток страхових  
платежів від операцій з перестрахування і становить на кінець року 471 тис. грн. 
Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється в  
порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за видами страхування з  
дати вступу в дію договору перестрахування. 
Крім резервів незароблених премій Компанія формує інші резерви. 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій являють собою сукупність розрахованих по видах  
страхування резервів: 
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків; 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення  
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування  
(перестрахування). 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе 
 відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. 
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестрахування при настанні страхових випадків  
у звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина  
перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до  
перестраховиків у звітному періоді відбиваються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в балансі  
Компанії, як зобов'язання. 
       Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах відображаються  
за окремими статтями балансу товариства, як зобов’язання . І складають:  
-Страхові резерви – 420 тис. грн., в т. ч. 
     •Резерв незароблених премій – 4 706 тис. грн. 
     •Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 557 тис. грн. 
-Частка перестраховика у страхових резервах – 745 тис. грн., в т. ч 
    •Частка перестраховика резерв незароблених премій – 471 тис. грн. 
    •Частка перестраховика у резервах заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 274  
тис. грн. 
Станом на 31.12.2012 р. Компанія здійснила перевірку адекватності страхових зобов’язань на  
підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і обранням найкращої  
оцінки та з використанням загальноприйнятих актуарних методів. Для оцінки адекватності  
страхових зобов’язань був залучений фахівць з актуарної та фінансової математики. Він зробив  
висновок, що Компанія має адекватні страхові зобов’язання. 
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14. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 24 тис. грн. 
15. Поточні зобов’язання за розрахунками, зокрема: 
- з бюджетом складають 223 тис. грн., і представляють собою заборгованість податку на прибуток 
 підприємств; 
- за виданими авансами – 12 тис. грн. 
16. Визнання доходів 
Компанія отримує доходи від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страхування життя.  
Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок товариства  
першої частини страхових платежів, якщо інше не обумовлено договорами страхування. Дохід  
визнається, якщо існує впевненість, що товариство отримує страхову премію від проведення  
операцій страхування і перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків, 
 враховуються рівномірно протягом періоду дії договору страхування. 
При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в обсягах, що  
перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою перестрахування є  
підвищення фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності  та перерозподілу  
збитків у разі настання страхових випадків за прямими договорами страхування. Щодо  
економічної доцільності укладання договорів перестрахування, в частині отримання прибутку,  
врахувати настання або не настання страхових випадків з точністю не можливо. Договори  
перестрахування оцінюються для того, щоб визначити можливість істотного збитку.  
 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зароблена страхова премія) за  
2012 рік складає 7 069 тис. грн. 
      Компанія отримує інший дохід: від надання агентських послуг для інших страховиків, часток  
страхових відшкодувань, виплат компенсованих перестраховиками, сум, що повертаються із  
технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій, від розміщення тимчасово вільних  
грошових коштів ( відсотки від депозитів). 
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що товариство отримає економічні вигоди від  
проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за  
вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція.  
   
17. Визнання витрат 
       Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші  
витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю.  
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх  
економічних вигодах, які пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які  
можуть бути визначені.  
      Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення  
між понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів.  
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють  
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають  
відповідати вимогам визнання як актив у балансі.  
Страхові виплати 
Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є  
укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним договором  
страхування в якості страхуються, а також наявності документів, що підтверджують факт настання  
страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного  
внутрішнього службового розслідування. 
Регреси 
Компанія виробляє виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в межах  
страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором  
страхування. При цьому, у разі наявності винної сторони в ДТП і виплати страхового  
відшкодування постраждалій стороні, відповідно до Цивільного кодексу України, страхова  
компанія має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмірі виплаченого  
страхового відшкодування. Компанія оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної  
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сторони і з урахуванням цього відображає суми регресів у складі сум, які зменшують суму  
страхових виплат у даній фінансовій звітності. 
 
              За 2012 рік Компанія понесла такі витрати і доходи: 
 
Вид витрат, доходів                                                                                                        Сума, тис. грн 
 
Інші операційні доходи:                                                                                                    1878 
- дохід від операційної курсової різниці та продажу валюти                                     274                 
- агентська винагорода                                                                                                       17 
- регреси                                                                                                                                156 
- страхові виплати компенсовані перестраховиками                                                  103 
- суми, що повертаються із технічних резервів, інших ніж РНП                               267 
- доходи від депозитів                                                                                                       1045 
- інші доходи                                                                                                                         16 
Адміністративні витрати:                                                                                                903 
- матеріальні витрати                                                                                                        30 
- витрати на оплату праці                                                                                                419 
-відрахування на соц. заходи                                                                                          154 
- амортизаці основних засобів                                                                                       96           
- оренда приміщення                                                                                                        67 
- послуги аудиту                                                                                                                12 
-інформаційно-консультаційні послуги                                                                       32 
- послуги по страхуванню                                                                                               15 
- інші послуги                                                                                                                     78 
Витрати на збут:                                                                                                               387 
- Комісійна винагорода брокерам і агентам                                                             370 
- інші витрати на збут                                                                                                       17 
Інші операційні витрати:                                                                                               1 104 
- витрати від операційної курсової різниці та продажу валюти                             238 
- відрахування у технічні резерви, інших ніж РНП                                                    402 
- урегулювання безнадійної заборгованості                                                              311 
- частина регресу компенсована перестраховикам                                                   78 
- інші послуги господарського призначення                                                               75 
Інші доходи, представлені доходами від:                                                                    1 125 
- приведення «Довгострокові векселі одержані» до амортизаційної собівартості   1 125 
Інші витрати представлені витратами від:                                                                  1 971 
- списання анулюваних цінних папер 
   18.  Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності  
не пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу  
України. 
У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не скориговані на суми відстрочених 
 податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і  
зобов’язань та їх вартістю. 
   19. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом. Головною ціллю складання Звіту 
 про рух грошових коштів являється аналіз змін, які виникли в грошових коштах Компанії на  
протязі року, а також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій. 
Аналітична інформація щодо трансформаційних коригувань за окремими статтями Балансу 
станом на 01.01.2012 р. (31.12.2011 р.) 
1.   Коригування, пов'язані із здійсненням переоцінки основних засобів  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. була проведена перекласифікація ОЗ в частині малоцінних  
необоротних матеріальних активів 
Дт Основні засоби Кт МШП       3 
Дт Знос МШП       Кт Знос ОЗ    2 
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2. Коригування зносу НМА.  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. був проведений перегляд терміну використання  
нематеріальних активів в частині ліцензій. Зроблений висновок, що оскільки ліцензії безстрокові,  
то амортизацію на них не нараховувати. Тому зайво нараховану амортизацію на ліцензії потрібно  
відкоригувати: 
 
Дт Знос НМА       Кт Прибуток нерозподілений  135 ти. грн. 
 
3. Коригування вартості фінансових інвестицій  
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на  
загальну суму 36 966 тис. грн.,  які складаються з інших фінансових інвестицій. Зокрема 
 - прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових  
котировок на суму 31 916 т. грн. 
      - простих векселів на суму 5 050 т. грн. 
У складі Інших фінансових інвестицій Компанією відображено вартість векселів українського  
емітента по собівартості придбання в розмірі 5 050 тис. грн. Відповідно МСФЗ дані фінансові  
інвестиції оцінюються за амортизаційною вартістю. 
Розрахунок амортизованої вартості векселів 
1)по векселю ЗАТ "БІТ"  серія АА №1396302 
 
Компанія прийняла рішення, що вона для розрахунку облікової ставки використовувати облікову  
ставку НБУ, яка складає 7,75% 
 
Рік                Річна сума амортизації (ставка 7,75%)                     Амортизована собівартість на  
кінець року 
2008                                                                                                                         521 
2009                                   40                                                                                  562 
2010                                   44                                                                                  605 
2011                                  47                                                                                   652 
2012                                  51                                                                                   703 
2013                                  54                                                                                   757 
2014                                 59                                                                                    816 
2015                                 63                                                                                    879 
2016                                 68                                                                                    947 
2017                                 73                                                                                  1021 
2018                                 79                                                                                  1100 
* - на кінець 2008 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору  
(п=10, і=7,75%) = 0,4740.    Амортизована собівартість = 1 100*0,4740=521 
2) по всім іншим векселям  
Оскільки векселя, які видані ТОВ «ДарПак» мають однакову дату придбання і погашення,  
розрахунок буде таким: 
 
Рік                                              Річна сума амортизації (ставка 7,75%)              Амортизована  
собівартість на кінець року 
2011                                                                                                                                                        
2018 
2012 156 2174 
2013 168 2342 
2014 182 2524 
2015 196 2720 
2016 211 2930 
2017 227 3158 
2018 245 3402 
2019 264 3666 
2020 284 3950 
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* - на кінець 2011 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору  
(п=9, і=7,75%) = 0,51079.    Амортизована собівартість = 3 950*0,51079= 2 018 
 
Таким   чином,   на   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  2 670 тис.   грн., 
трансформаційні проводки мають вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений  Кт Довгострокові фінансові інвестиції  2 380 тис. грн. 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Поточні фінансові інвестиції на загальну  
суму 1 233 тис. грн.,  які складаються:  
- прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових  
котировок на суму 998 т. грн. 
      - простих векселів на суму 235 т. грн. 
Дані векселі  не відповідають критерію визнання активів та підлягають списанню у сумі 235 т. грн. 
Таким чином трансформаційні проводки мають вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений  Кт Поточні фінансові інвестиції  235 тис. грн. 
4. Коригування суми довгострокової дебіторської заборгованості 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокова дебіторська  
заборгованість в розмірі 33 682 тис. грн., яка складається із заборгованості за довгостроковими  
векселями одержаними. Строк погашення векселів 2025 рік. Дата отримання векселів 2010 рік. 
Згідно МСФЗ на кінець кожного звітного періоду довгострокова дебіторська заборгованість  
відображається за амортизованою собівартістю. 
Розрахунок амортизованої собівартості заборгованості, наданої на 5 років. 
Рік          Річна сума амортизації (ставка 7,75%)                                 Амортизована собівартість на  
кінець року 
2010                                                                                                                          10994 
2011                       852                                                                                             11846 
2012                       918                                                                                             12764 
2013                       989                                                                                             13753 
2014                     1066                                                                                             14819 
2015                    1148                                                                                              15967 
2016                    1237                                                                                              17205 
2017                    1333                                                                                              18538 
2018                    1437                                                                                              19975 
2019                    1548                                                                                              21523 
2020                    1668                                                                                              23191 
2021                    1797                                                                                              24988 
2022                    1937                                                                                              26924 
2023                    2087                                                                                              29011 
2024                    2248                                                                                              31259 
2025                    2423                                                                                              33682 
 * - на кінець 2010 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору  
(п=15, і=7,75%) = 0,32639.    Амортизована собівартість = 33682*0,32639= 10994 
Таким   чином,   на   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  11 846  тис.   грн.,  
трансформаційна проводка має вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений Кт Довгострокова дебіторська заборгованість 21 836 тис. грн. 
 5. Списання заборгованості, яка не визнається активом за МСФЗ. 
 Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Інша поточна дебіторська заборгованість, 
 у складі якої обліковано заборгованість, яка має всі ознаки безнадійності (закінчення терміну  
позивної давності, відсутність зв'язків з дебіторам та важелів впливу) на суму 1 840 тис. грн.  
Компанія визнає таку заборгованість, як таку що не відповідає критерію визнання активу за МСФЗ  
в сумі 1 840 тис.грн., трансформаційна проводка має вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений Кт Інша поточна дебіторська 1 840 тис. грн. 
6. Перекласифікація статей Власного капіталу 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Дооцінка активів, яких не можливо  
ідентифікувати, тому її зарахували до Нерозподіленого прибутку в сумі 27 тис. грн. 
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Дт Інший додатковий капітал Кт Прибуток нерозподілений 27 тис. грн. 
 
7.Нарахування резерву відпусток  
Резерв відпусток станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії не відображений. За даними  
розрахунку розмір резерву становить 26 тис. грн. 
Необхідно нарахувати забезпечення в сумі резерву відпусток: 
Дт Прибуток нерозподілений   Кт Забезпечення резерву відпусток 26 
 
 
 
Генеральний директор 
ПрАТ «СК «Фенікс»                                                                В.В. Кривошапка 
 
 
Головний бухгалтер                                                                 С.А. Притика 
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 Текст аудиторського висновку 
                                             АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
                      (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА- ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»)  
                                                 СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
щодо попередньої МСФЗ фінансової звітності, 
що складена відповідно до облікових політик що 
базуються на вимогах МСФЗ (МСА 800) 
Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія «Фенікс»   
за 2012 рік. 
(період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.) 
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з  
цінних паперів та  фондового ринку відповідно до Вимог до  аудиторського висновку,  
затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від  
29.09.2011р, 
1. Основні відомості про емітента: 
Повна назва : Приватне  Акціонерне товариство  «Страхова компанія «Фенікс». 
Попередня  назва : Закрите Акціонерне товариство  «Страхова компанія «Фенікс». 
ПрАТ «СК «Фенікс» створене на підставі рішення установчих Зборів (протокол № 1 від 02.12.1993  
року) та засноване згідно з Законом України «Про господарські товариства». 
ПрАТ «СК «Фенікс» (далі – Товариство, ПРАТ або Компанія) зареєстроване рішенням виконкому  
районної ради народних депутатів м. Донецька 24.09.1992 р., рішення  за № 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 10681050010001321. 
• в зв’язку  з прийняттям рішення про збільшення 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 2012 році змін до установчих документів не було. 
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 Кальміуському відділенні АК ПІБ м. Донецька , МФО  
банку 335322, № 26508709 грн. в ПАТ «ПУМБ» м. Донецьк, МФО 334851, № 265070037 в АБ  
“Кліринговий дім” м. Київ, МФО 300647, валютний рахунок 26508709 USD в ПАТ «ПУМБ» м.  
Донецьк, МФО 334851.  
Перелік засновників (акціонерів) 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 № 608000 ПРАТ здійснює такі види  
діяльності (ЗКГНГ):  
• S.12502 Приватні страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди 
Види діяльності: (КВЕД) **) 
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• 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 
• 65.20 Перестрахування 
Фактично підприємство здійснює страхування майнових інтересів громадян і юридичних осіб, що  
не суперечать законодавству України. 
  ПРАТ має  наступні  ліцензії: 
- № 533024 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 
- № 533032 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий,  
на страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників  
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного, відповідальності власників водного 
 транспорту (включаючи відповідальності перевізника). 
- № 533028 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на страхування фінансових ризиків. 
- № 533023 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на страхування медичних витрат. 
- № 533022 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на  
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 
- № 533031 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного). 
- № 533030 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного  
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу  
(вантажобагажу). 
- № 533029 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 
- № 533033 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування від нещасних випадків. 
- № 533025 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. 
- № 533027 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби. 
- № 533026 серії АВ, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  
України згідно рішення № 882-пл від 21.04.2010 року, строк дії ліцензії з 21.04.2010- безстроковий  
на добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). 
 Статутний капітал 
Згідно установчих документів станом на 12.01.96 р. (первісний) статутний капітал Товариства  
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 24.04.2001р. статутний капітал  Товариства 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 за № 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 . 
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 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 гривень, яка  
поділена на 420 000 (чотириста двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю  
65,00 (шістдесят п’ять) гривень, зареєстрована Державною комісією цінних паперів та фондового  
ринку, що підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 872/1/10 від 12.10.2010  
року. 
  



В ході перевірки використані наступні документи: 
B Статут ПрАТ «СК «Фенікс»;  
B Головна книга підприємства за 2012 рік. 
B Журнали – ордери за 2012 рік. 
B Первинні документи вибірково та по необхідності. 
 
Строки проведення аудиту: 
 - Дата початку проведення аудиту: 12.04.2013 р.  
 - Дата закінчення аудиту: 22.04.2013  р. 
 
2. Висновок незалежного аудитора 
Звіт щодо фінансової звітності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» згідно з договором  
№ 2841 від 12.04.2013 р. здійснила аудиторську перевірку попередньої МСФЗ фінансової звітності  
ПрАТ «СК «Фенікс», що додається, яка складена за формами, встановленими положеннями  
(стандартами) бухгалтерського обліку №2 «Баланс», №3 «Звіт про фінансові результати», №4 «Звіт 
 про рух грошових коштів», №5 «Звіт про власний капітал», затвердженими наказом Міністерства  
фінансів України від 31.03.99 р. №87, та включає: Баланс (ф.№1) станом на 31.12.2012 р. (з  
заповненням вступного балансу на дату переходу – 01.01.2012 р.), Звіт про фінансові результати  
(ф.№2), Звіт про рух грошових коштів (ф.№3), Звіт про власний капітал (ф.№4) за рік, що  
закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні  
примітки (далі - «попередня фінансова звітність»). 
Ця попередня фінансова звітність була підготовлена у рамках переходу Компанії  на звітування  
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі -«МСФЗ»). 
 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї попередньої фінансової  
звітності відповідно до принципів, зазначених у Примітках та за такий внутрішній контроль, який  
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання попередньої  
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; за  
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними  
останньої річної фінансової звітності), за стан корпоративного управління, у тому числі стан  
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; за наявність  
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією,  
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;  
невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність  
діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у  
відповідності з вимогами МСА №200. 
 
Відповідальність аудитора 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо виконання або невиконання вимог МСФЗ  
на основі результатів проведеного нами аудиту.  
Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Законів України «Про цінні  
папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про  
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Вимог до аудиторського висновку при  
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),  
затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р.  
№1360 та інших нормативних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, а також  
Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,  
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 р. Міжнародної федерації  
бухгалтерів, які прийняті як Національні стандарти аудита в Україні. Ці стандарти потребують від  
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки  
для отримання достатньої впевненості, що при складанні попередньої  фінансової звітності  
виконані вимоги МСФЗ . 
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів  
стосовно сум та розкриття інформації у попередньої фінансовій звітності. Вибір процедур  



залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової  
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків  аудитор розглядав  
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання  суб’єктом  
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які  
відповідають обставинам. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки.  
Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту  
було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності  
суттєвих помилок.  
Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність  
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання  
попередньої фінансової звітності.  
Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні  
аудиторські докази для  висловлення думки. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої  
думки. 
 
Висловлення думки. 
На нашу думку, при складанні попередньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року та  
за рік, що закінчився на зазначену дату ПрАТ «СК «Фенікс» взагалі дотрималась вимог МСФЗ. 
При цьому, висловлення думки про дотримання вимог МСФЗ включає припущення  
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та  
облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал  
підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. 
 
 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо розповсюдження 
Ми звертаємо увагу на те, що існує можливість того, що попередня фінансова звітність може  
вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ. 
 
Більш того, звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності  
разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити  
достовірне представлення фінансового стану Компанії, результатів її операційної діяльності та  
руху грошових коштів згідно з МСФЗ. 
Цей звіт призначений для правління та управлінського персоналу Компанії в зв’язку з переходом  
Компанії на звітування за МСФЗ.  
 
Умовно-позитивна думка: 
На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфі,  
отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно –  
позитивної  аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів  
діяльності ПРАТ «СК «ФЕНІКС» згідно з визначеною концептуальною основою дотримання  
вимог МСФЗ за  2012 рік.  
 
Думка аудитора  з окремих питань: 
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.  
 З метою перевірки виконання положень статті 155 Цивільного кодексу України «Статутний  
капітал Акціонерного товариства» проведене порівняння вартості чистих активів з розміром  
Статутного капіталу, у результаті чого встановлене, що чисті активи на 31.12.2012 р. (58 080  
тис.грн.) перевищують Статутний капітал підприємства (27 300 тис.грн.), що відповідає діючому  
законодавству, а саме: 
 Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 Найменування                     За звітний період        За попередній період 
 показника (тис.грн.) (тис. грн.) 
Розрахункова вартість чистих активів 58080 57743 
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.  
  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного  
періоду становить 30780 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 30780 тис. грн. 
  Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
попереднього періоду становить 30443 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих  
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 30443 тис. 
 грн.  
  Висновок:  Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу.  
Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
 та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з  
фінансовою звітністю. 
 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури  щодо виявлення наявності  
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією,  
що розкривається емітентом у відповідності з МСА №720. 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів та по інформації товариства протягом  
звітного періоду події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента й привести  
до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону  
України «Про цінні папери та фондовий ринок» відбувались, а саме: 29.02.2012 року було  
розкрито особливу інформацію на веб-сторінці http://stockmarket.gov.ua/emitent/, в зв’язку з зміною  
власників акцій, яким належить 10 і більше голосуючих акцій. 
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази відносно того, що фінансова  
звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних  
паперів та подається до Комісії.  
Нами надається обмежена впевненість щодо відповідності іншої інформації. 
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства станом на  
31.12.2011р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Товариство у 2012 році не мало виконання значних правочинів (кваліфікованих згідно ст.70 Закону 
 України «Про акціонерні товариства»). 
Аудиторською перевіркою дотримання Товариством вимог законодавства відносно значних  
правочинів встановлено: 
• Вартість активів на 31.12.2011 р.становить 62527 тис.грн. 
• Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам становить: 6252,7  
тис.грн. 
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів,  
ми можемо зробити висновок, що Товариство в звітному періоді дотримувалось вимог  
законодавства виконання значних правочинів. 
Стан корпоративного управління, внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про  
акціонерні товариства». 
Метою   виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього  
аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», було отримання доказів, які  
дозволяють сформувати судження щодо: 
- відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про  
акціонерні товариства» та вимогам Статуту; 
- відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація  
про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається  
згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених  
рішенням Комісії від 30.12.2009р. №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2010 
 за №80/17375. 



 
    Станом на 31.12.2012 року акціями товариства володіло 3 (три) акціонери. 
Формування складу органів корпоративного управління Компанії  здійснюється відповідно до: 
- розділу 9 Статуту, затвердженого 12.12.2011 року; 
- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 2 від  12.12.2011р.) . 
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи  
корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів; 
- виконавчий орган – Генеральний директор; 
- ревізор. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного  
товариства. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та  
вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2 від  12.12.2011р.). 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та  
Положеннями про загальні збори, ревізора. 
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про  
акціонерні товариства» - до 30 квітня. 
Протягом звітного року виконавчий орган – Генеральний директор товариства здійснював  
поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено  
Статутом акціонерного товариства. Змін у складі протягом звітного року не відбувалось. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного  
року здійснювався Ревізором.  
Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово- 
господарської діяльності акціонерного товариства за 2011рік. 
Звіт Ревізора було розглянуто й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від  
05.03.2012 року). 
На дату надання цього звіту Ревізором товариства завершено перевірку фінансово - господарської  
діяльності товариства за 2012 рік. Звіт Ревізора розглядався загальними зборами (протокол №1 від  
10.04.2013 року). 
Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього  
аудитора відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства. 
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі  
внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити  
висновок: 
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає  
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту; 
- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті,  
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від  30.10.2009 №1355, зареєстрованих  
в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за №80/17375. 
 
Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення попередньої фінансової звітності внаслідок  
шахрайства. 
 
Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що фінансова  
звітність, у цілому, не містить у собі суттєвих викривлень. 
Абсолютна аудиторська гарантія неможлива з ряду причин, зокрема:  
- використання вибіркового тестування через обмеження обсягу роботи;  
- більшість аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними;  
- крім того, проведений аудит для формування висновку про фінансову звітність базується на  
судженні аудитора. 
Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення  
фінансової звітності невиявлені. 
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу  (письмове запевнення про  
підтвердження розкриття аудитору інформації про результати оцінки ризику того, що фінансова  



звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства), який на думку аудитора, може  
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
 в наслідок шахрайства або помилки. 
Аудитор отримав розуміння діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та  
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, оцінки та огляди 
 фінансових результатів. 
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ «СК  
«Фенікс»  внаслідок шахрайства. 
 
Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів 
 
3. Стан бухгалтерського обліку  та звітності 
Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про  
рух грошових коштів, Звіту про власний капітал 
 станом на 31.12.2012 р. 
1. Нематеріальні активи  представлені: 
- Безстроковими ліцензіями на страхову діяльність підприємства – 180 тис. грн.  
- Програмним забезпеченням – 11 тис. грн. 
Вартість нематеріальних активів оцінена за ціною придбання. Амортизація за безстроковими  
ліцензіями не нараховується, оскільки неможливо визначити термін користування. Амортизація за  
програмним забезпеченням нараховується рівними частинами протягом терміну корисного  
використання, який складає 3 роки. 
 
2. Всі основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за мінусом  
накопиченого зносу. Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного  
використання основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості. 
Термін корисного використання по групам: 
 
Група                                                  Термін корисного використання 
Меблі                                                                   5 років 
Транспортні засоби                                         5 років 
Офісне обладнання                                          5 років 
Інше                                                                     1 рік 
 
3. На балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 36 009  
тис. грн.,  які включають в себе: 
- фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  
складаються з інвестицій в корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Оселі  
інвест», які придбані в 2012 р. При цьому Компанія володіє 99,9% статутного капіталу товариства.  
 
В період з дати придбання до 31.12.2012 р. вартість довгострокових фінансових інвестицій, які  
обліковані на балансі Компанії за методом участі в капіталі зменшена на 11 тис. грн. - долю  
Компанії в загальній сумі фінансового результату за період 2012 року і складає 2 189 тис. грн.   
- інші фінансові інвестиції, які складають 
 1) прості векселі на суму 2 877 тис. грн.  
2) прості іменні акції українських емітентів на суму 30 943 тис. грн. 
  На кінець кожного звітного періоду вартість простих векселів оцінюється за амортизованою  
собівартістю.  
Компанія в своїй обліковій політиці прийняла рішення використовувати акції, як фінансові активи,  
доступні для продажу, якщо відсоток володіння менше 20% і оцінювати акції українських  
емітентів, які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових котировок за  
собівартістю з урахування збитків від зменшення корисної вартості. За оцінками керівництва  
збитків від зменшення корисності акцій немає.  
В 2012 було віднесено на збитки вартість акцій ВАТ «Кримелектромонтаж», які відображаються в  
балансі на рахунку «Довгострокових інвестицій» в сумі 973 тис грн. в зв’язку з тим, що було  
скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 



 
4. Довгострокова дебіторська заборгованість представлена одержаними довгостроковими  
векселями і обліковується за амортизаційною собівартістю. На кінець звітного періоду складає 12  
764 тис. грн. 
  5.  Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 
Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). В  
2012 році на витрати віднесено запасів в сумі 30 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок  
запасів складає 19 тис. грн. 
6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 66 тис. грн. Вона складається з  
заборгованості по оплаті частини страхових платежів, строк яких ще не настав. Інша  дебіторська  
заборгованість складається з заборгованості: 
Назва заборгованості                                                                            Сума, тис. грн. 
Заборгованість по розрахункам з регресних вимог                            16 
Заборгованість по розрахункам по суборенді                                     10 
Заборгованість перестрахувальників в частині отримання частки страхового відшкодування 28 
Інша дебіторська заборгованість                                                               25 
 
Резерв сумнівних боргів не формувався, так як є впевненість в надійності дебіторів і в тому, що  
заборгованість буде погашено в строки згідно умов договорів. 
7. Поточні фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) на 31.12.2012 року складають 6 029 тис.  
грн. і представлені, придбаними в кінці 2012 році, простими акціями українського емітента.    
Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання за неможливості визначення    
справедливої вартості, у зв’язку з відсутністю інформації про дані активи.     
В 2012 будо віднесено на збитки вартість акцій ВАТ Первомайський «Райагрохім» в сумі 998 тис  
грн. в зв’язку з тим, що було скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку.  
 8.  Грошові кошти включають в себе кошти на рахунках та депозити в банках в національній  
валюті, в касі Компанії і становлять на кінець звітного періоду 1247,0 тис. грн. Вони включають в  
себе: 
- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті – 728 тис. грн.; 
- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті – 4 740 тис. грн.; 
- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті – 1 619 тис. грн.; 
- готівка в касі – 38 тис. грн. 
9. Статутний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Статутний капітал був  
сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок  
підприємства. Сума сформованого статного капіталу ПрАТ «СК «Фенікс» станом на 31.12.2012 рік 
 становить 27 300 тис.грн. 
10. Резервний капітал становить 52 138 тис. грн. і складається з: 
- резервного капіталу, який формується згідно законодавства – 1 557 тис. грн.; 
- фонду вільних резервів – 50 581 тис. грн. 
11.Нерозподілений збиток складає 21 358 тис. грн. 
 12. Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду  
становить 31 тис. грн. 
 13. Компанія надає послуги з видів страхування інших, ніж страхування життя, тому формує та  
веде облік таких страхових резервів за видами страхування: 
- Незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що  
відповідають страховим ризикам,які не минули на звітну дату; 
- Збитків,що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за  
відомими вимогами страхувальників,з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у  
виплаті страхової суми або страхового відшкодування. 
 Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників 
 щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Частки  
перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування визначаються  
одночасно з розрахунком страхових резервів. 
   Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо.  
Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій ,  



розрахованих за кожним видом страхування. 
    Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2012 року здійснювався методом  
визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою товариства, а саме: 
Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 1,0 залежно  
від часток надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у розрахунковий  
період, а саме у кожному місяці попередніх дев’яти місяців і обчислюється так: 
- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться  
на 1/4, 
- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться  
на ½, 
- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться  
на ¾. 
Отримані суми додаються. Сума страхових резервів на звітну дату становить 420 тис.грн. 
Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування  
визначається  у залежності від належних до сплати перестраховикам суми часток страхових  
платежів від операцій з перестрахування і становить на кінець року 471 тис. грн. 
Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється в  
порядку, за яким визначається величина резервів незароблених премій за видами страхування з  
дати вступу в дію договору перестрахування. 
Крім резервів незароблених премій Компанія формує інші резерви. 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій являють собою сукупність розрахованих по видах  
страхування резервів: 
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків; 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення  
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування. 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе 
 відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. 
 
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестрахування при настанні страхових випадків  
у звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина  
перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до  
перестраховиків у звітному періоді відбиваються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 
 
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в балансі  
Компанії, як зобов'язання.                
             Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах  
відображаються за окремими статтями балансу товариства, як зобов’язання . І складають:  
- Страхові резерви – 420 тис. грн., в т. ч. 
• Резерв незароблених премій – 4 706 тис. грн. 
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 557 тис. грн. 
- Частка перестраховика у страхових резервах – 745 тис. грн., в т. ч 
• Частка перестраховика резерв незароблених премій – 471 тис. грн. 
• Частка перестраховика у резервах заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 274 тис. 
 грн. 
Станом на 31.12.2012 р. Компанія здійснила перевірку адекватності страхових зобов’язань на  
підставі аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і обранням найкращої  
оцінки та з використанням загальноприйнятих актуарних методів. Для оцінки адекватності  
страхових зобов’язань був залучений фахівць з актуарної та фінансової математики. Він зробив  
висновок, що Компанія має адекватні страхові зобов’язання. 
14. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 24 тис. грн. 
15. Поточні зобов’язання за розрахунками, зокрема: 
- з бюджетом складають 223 тис. грн., і представляють собою заборгованість податку на прибуток 
 підприємств; 
- за виданими авансами – 12 тис. грн. 
16. Визнання доходів 
Компанія отримує доходи від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страхування життя.  



Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок товариства  
першої частини страхових платежів, якщо інше не обумовлено договорами страхування. Дохід  
визнається, якщо існує впевненість, що товариство отримує страхову премію від проведення  
операцій страхування і перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків, 
 враховуються рівномірно протягом періоду дії договору страхування. 
При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в обсягах, що  
перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою перестрахування є  
підвищення фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності  та перерозподілу  
збитків у разі настання страхових випадків за прямими договорами страхування. Щодо  
економічної доцільності укладання договорів перестрахування, в частині отримання прибутку,  
врахувати настання або не настання страхових випадків з точністю не можливо. Договори  
перестрахування оцінюються для того, щоб визначити можливість істотного збитку.  
 
 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зароблена страхова премія) за  
2012 рік складає 7 069 тис. грн. 
      Компанія отримує інший дохід: від надання агентських послуг для інших страховиків, часток  
страхових відшкодувань, виплат компенсованих перестраховиками, сум, що повертаються із  
технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій, від розміщення тимчасово вільних  
грошових коштів ( відсотки від депозитів). 
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що товариство отримає економічні вигоди від  
проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за  
вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція.  
17. Визнання витрат 
       Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші  
витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю.  
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх  
економічних вигодах, які пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які  
можуть бути визначені.  
      Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення  
між понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів.  
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють  
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають  
відповідати вимогам визнання як актив у балансі.  
Страхові виплати Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у  
випадку, якщо є укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам,  
визначеним договором страхування в якості страхуються, а також наявності документів, що  
підтверджують факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті  
його настання, проведеного внутрішнього службового розслідування. 
Регреси 
Компанія виробляє виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в межах  
страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором  
страхування. При цьому, у разі наявності винної сторони в ДТП і виплати страхового  
відшкодування постраждалій стороні, відповідно до Цивільного кодексу України, страхова  
компанія має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмірі виплаченого  
страхового відшкодування.  
Компанія оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної сторони і з урахуванням цього  
відображає суми регресів у складі сум, які зменшують суму страхових виплат у даній фінансовій  
звітності. 
 
              За 2012 рік Компанія понесла такі витрати і доходи: 
 
Вид витрат, доходів Сума, тис. грн 
Інші операційні доходи: 
- дохід від операційної курсової різниці та продажу валюти 
- агентська винагорода 
- регреси  



- страхові виплати компенсовані перестраховиками 
- суми, що повертаються із технічних резервів, інших ніж РНП 
- доходи від депозитів 
- інші доходи 
Адміністративні витрати: 
- матеріальні витрати 
- витрати на оплату праці 
-відрахування на соц. заходи 
- амортизаці основних засобів 
- оренда приміщення 
- послуги аудиту 
-інформаційно-консультаційні послуги 
- послуги по страхуванню 
- інші послуги 903 
 
Витрати на збут: 
- Комісійна винагорода брокерам і агентам 
- інші витрати на збут 
Інші операційні витрати: 
- витрати від операційної курсової різниці та продажу валюти 
- відрахування у технічні резерви, інших ніж РНП 
- урегулювання безнадійної заборгованості 
- частина регресу компенсована перестраховикам 
- інші послуги господарського призначення 
 
Інші доходи, представлені доходами від: 
- приведення «Довгострокові векселі одержані» до амортизаційної собівартості 
Інші витрати представлені витратами від: 
- списання занулюваних цінних паперів 
   18.  Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності  
не пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу  
України. 
У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не скориговані на суми відстрочених 
 податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і  
зобов’язань та їх вартістю. 
 
   19. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом. Головною ціллю складання Звіту 
 про рух грошових коштів являється аналіз змін, які виникли в грошових коштах Компанії на  
протязі року, а також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій. 
Аналітична інформація щодо трансформаційних коригувань за окремими статтями Балансу станом  
на 01.01.2012 р. (31.12.2011 р.) 
1.   Коригування, пов'язані із здійсненням переоцінки основних засобів  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. була проведена перекласифікація ОЗ в частині малоцінних  
необоротних матеріальних активів 
Дт Основні засоби Кт МШП 3 
Дт Знос МШП       Кт Знос ОЗ       2 
 
2. Коригування зносу НМА.  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. був проведений перегляд терміну використання  
нематеріальних активів в частині ліцензій. Зроблений висновок, що оскільки ліцензії безстрокові,  
то амортизацію на них не нараховувати. Тому зайво нараховану амортизацію на ліцензії потрібно  
відкоригувати: 
 
Дт Знос НМА       Кт Прибуток нерозподілений  135 ти. грн. 
 
3. Коригування вартості фінансових інвестицій  



Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на  
загальну суму 36 966 тис. грн.,  які складаються з інших фінансових інвестицій. Зокрема 
 - прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових  
котировок на суму 31 916 т. грн. 
      - простих векселів на суму 5 050 т. грн. 
 
У складі Інших фінансових інвестицій Компанією відображено вартість векселів українського  
емітента по собівартості придбання в розмірі 5 050 тис. грн. Відповідно МСФЗ дані фінансові  
інвестиції оцінюються за амортизаційною вартістю. 
 На   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  2 670 тис.   грн., 
трансформаційні проводки мають вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений  Кт Довгострокові фінансові інвестиції  2 380 тис. грн. 
 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Поточні фінансові інвестиції на загальну  
суму 1 233 тис. грн.,  які складаються:  
- прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових  
котировок на суму 998 т. грн. 
      - простих векселів на суму 235 т. грн. 
Дані векселі  не відповідають критерію визнання активів та підлягають списанню у сумі 235 т. грн. 
 
Таким чином трансформаційні проводки мають вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений  Кт Поточні фінансові інвестиції  235 тис. грн. 
4. Коригування суми довгострокової дебіторської заборгованості 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокова дебіторська  
заборгованість в розмірі 33 682 тис. грн., яка складається із заборгованості за довгостроковими  
векселями одержаними. Строк погашення векселів 2025 рік. Дата отримання векселів 2010 рік. 
Згідно МСФЗ на кінець кожного звітного періоду довгострокова дебіторська заборгованість  
відображається за амортизованою собівартістю. 
На   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  11 846  тис.   грн., трансформаційна  
проводка має вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений Кт Довгострокова дебіторська заборгованість 21 836 тис. грн. 
 5. Списання заборгованості, яка не визнається активом за МСФЗ. 
 Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Інша поточна дебіторська заборгованість, 
 у складі якої обліковано заборгованість, яка має всі ознаки безнадійності (закінчення терміну  
позивної давності, відсутність зв'язків з дебіторам та важелів впливу) на суму 1 840 тис. грн.  
Компанія визнає таку заборгованість, як таку що не відповідає критерію визнання активу за МСФЗ  
в сумі 1 840 тис.грн., трансформаційна проводка має вигляд: 
Дт Прибуток нерозподілений Кт Інша поточна дебіторська 1 840 тис. грн. 
6. Перекласифікація статей Власного капіталу 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Дооцінка активів, яких не можливо  
ідентифікувати, тому її зарахували до Нерозподіленого прибутку в сумі 27 тис. грн. 
 
Дт Інший додатковий капітал Кт Прибуток нерозподілений 27 тис. грн. 
 
7. Нарахування резерву відпусток  
Резерв відпусток станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії не відображений. За даними  
розрахунку розмір резерву становить 26 тис. грн. 
Необхідно нарахувати забезпечення в сумі резерву відпусток: 
Дт Прибуток нерозподілений   Кт Забезпечення резерву відпусток 26 
4. Страхова діяльність. 
 
ПрАТ «СК «Фенікс»  не проводило в перевіряємому періоді діяльності, яка б не відповідає  
вимогам статуту та чинного законодавства. 
Послуги зі страхування та перестрахування страховою компанією надавалися по видам, які вказані  
у ліцензіях, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.  
Договори страхування та перестрахування укладалися у відповідності з прийнятими страховиком  



правилами страхування, зареєстрованими Державною комісією з регулювання ринків фінансових  
послуг в Україні. 
Максимальна відповідальність страхової компанії по окремому об'єкту страхування на кінець  
звітного періоду не перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих  
страхових резервів. По всім страховим ризикам, де прийняті на себе страхові зобов'язання  
перевищують вказану межу, страховиком укладені договори перестрахування. 
Фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний на 56511. Фактичний запас  
платоспроможності станом на 31.12.2012 р. складає 57900 тис. грн., нормативний запас  
платоспроможності складає 1389 тис. грн. 
Пріоритетними видами страхування за 2012 рік були страхування від вогневих ризиків та ризиків  
стихійних явищ, страхування майна.  
Товариство веде аналітичний облік надходжень страхових платежів (внесків, премій) по видам за  
договорами страхування та перестрахування. 
Товариство веде облік доходів від реалізації страхових послуг та інших доходів операційної  
діяльності, а також витрат страховика на ведення справи у відповідності з чинним законодавством. 
 
Страхові резерви 
В звітному періоді Товариство здійснювало формування величини резервів незароблених премій,  
що включають 100% частки від сум надходжень страхових премій, що відповідають страховим   
ризикам, які не минули на звітну дату у відповідності з вимогами статті 31 Закону України «Про  
страхування». Формування та облік величини частки перестраховиків у резервах незароблених  
премій здійснювалось залежно від сум страхових платежів, сплачених перестраховикам. 
Резерв збитків створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із  
застрахованими об’єктами.  
Резерви визнаються, якщо Товариство в  результаті певної події в минулому має юридичні або  
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно  
відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 
 
Станом на 31.12.2012 р.  сума страхових резервів становила 5283 тис.грн. 
 
Найменування показника Станом на 31.12.2012р. 
тис. грн. 
Резерв незароблених премій, загальна сума 4706 
Частка перестраховика в резерві незароблених премій (471) 
Резерв збитків 577 
Частка перестраховика в резерві збитків (274) 
 
Відповідно до вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку адекватності зобов'язань  
станом на 31.12.2012 року з залученням актуарія. Результати перевірки тесту адекватності  
зобов'язань для резерву незароблених премій підтверджують, що останні є адекватними до  
страхових зобов'язань Товариства на звітну дату. 
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2012 становить 
 336,73 тис.грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2012 – 557,0 тис.грн. 
Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду представлена категоріями  
активів, визначених статтею 30 Закону України "Про страхування" у відповідності з вимогами  
правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж  
страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків  
фінансових послуг України від 08.10.2009 року №741 « Про затвердження Положення про  
обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими  
представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 року за №1099/17115 зі змінами та доповненнями, а саме: 
 
• Грошові кошти на поточних рахунках та в касі –1627,8  тис. грн.; 
• Банківські вклади (депозити) – 2906,0 тис. грн.; 
• Акції – 5,0 тис. грн.; 
• Права вимоги до перестраховиків – 744,6 тис. грн. 



 Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено. 
Страхові виплати та відшкодування 
Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках 
 страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором  
страхування.  
Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є  
укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, певним договором  
страхування як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання  
страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного  
внутрішнього службового розслідування. 
 Протягом 2012 року виплати  страхових відшкодувань нараховані у розмірі 398,6 тис. грн. 
 За підсумками діяльності ПрАТ «СК «Фенікс» станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має  
заборгованості перед страхувальниками. 
Перестрахування. 
В перевіряємому періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування у відповідності з  
чинними ліцензіями. Товариством визначено укладання договорів перестрахування, якщо страхова 
 сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду 
 і сформованих вільних резервів та страхових резервів. 
Обсяг відправлених перестрахувальних премій складає 1486 тис. грн. 
Частка перестраховиків у страхових резервах сформована в розмірі 745 тис. грн. Частки страхових  
платежів, належні перестраховикам, з урахуванням страхових виплат, компенсовані  
перестраховиками в 2012 році складають 103 тис. грн.  
 Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування перестраховику  
здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом  
страховими тарифами. 
При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах  
перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток  
перестраховиків в резервах незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в  
звітному періоді відображаються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 
 
Дані річної  звітності страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія  
«Фенікс» за 2012 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і  
містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих  
форм звітності відповідають один одному. 
5. Аналіз фінансового стану Товариства на 31.12.2012 р. 
 
В результаті аналізу фінансового стану ПрАТ «СК «Фенікс» на 31.12.2012 р. встановлено: 
5.1. Фінансова стійкість та платоспроможність ПрАТ «СК «Фенікс» характеризується наступними  
показниками. 
5.1.1. 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 27,41 
        
         Коефіцієнт грошової 
платоспроможності    =Кошти та їх еквіваленти     + в національній валюті Кошти та їх еквіваленти 
 в +  іноземній валюті /Поточні фінансові інвестиції 
 
Поточні зобов’язання 
5.1.2. 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 51,48 
                 
   Коефіцієнт  
розрахункової платоспроможності     =Оборотні активи/Поточні зобов’язання 



5.1.3. 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 51,48      
 
        Коефіцієнт ліквідної 
платоспроможності =Оборотні активи          +Витрати майбутніх періодів/Довгострокові  
зобов’язання   +Поточні 
зобов’язання  +Доходи майбутніх періодів 
5.1.4. Коефіцієнт критичної ліквідності, визначається відношенням величини оборотних  
(поточних) активів за мінусом запасів і незавершеного виробництва до величини поточних  
зобов’язань, що складає 51,41 
          Коефіцієнт  
критичної ліквідності    =Оборотні активи-Виробничі запаси і НЗВ/Поточні зобов’язання   
5.1.5. Коефіцієнт збитковості страхових операцій (рівень виплат) визначається відношенням  
страхових виплат до отриманих страхових платежів, що складає 399/8460 = 0,047. 
          Коефіцієнт  
збитковості    =Страхові виплати/Отримані страхові платежі   
 
5.1.6. Коефіцієнт перестрахування визначається, як відношення суми часток страхових премій,  
сплачена перестраховикам до отриманих страхових премій, і складає 1486/8460 = 0,17 
          Коефіцієнт  
перестрахування   =Суми часток страхових премій, сплачена перестраховиками/Отримані страхові  
платежі   
 
5.2. Аналіз структури капіталу (визначення рівня забезпеченості власними коштами). 
5.2.1. 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 незалежніше від зовнішніх кредиторів підприємство. К авт.-( 0,92). 
5.2.2. 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.-( 1,08). 
5.2.3. 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 k ф.р.   повинно бути  менше або рівне 0,5.  
Критичне значення – 1. 
К ф.р.-(0,08). 
5.2.4. 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. 
 К ман. – (0,15). 
6. Висновок. 
Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах  
достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р. згідно з  
вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
Річні звітні дані страховика за 2012 рік відповідають вимогам порядку складання звітних даних  
страховиків, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг № 39 від 03.02.2001 р. із змінами та  
доповненнями, а також іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони складаються. 



Аналіз фінансового стану ПрАТ «СК «Фенікс» складено на підставі балансу станом на 31.12.2012  
р. (звіт про фінансовий стан), звіту про фінансові результати за 2012 рік (звіт про прибутки та  
витрати), звіту про рух грошових коштів (складено за прямим методом) за 2012 рік, звіту про  
власний капітал (звіт про зміни в капіталі) за 2012 рік, приміток до фінансової звітності за 2012 рік,  
звіту про доходи та витрати страховика за 2012 рік, підтверджених аудиторською перевіркою. 
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, ПрАТ «СК «Фенікс» має задовільний  
фінансовий стан. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Міжнародні стандарти  
фінансової звітності та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназваною  
концептуальною основою фінансової звітності. 
В результаті проведення аудиту встановлено, що надана інформація дає дійсне та повне уявлення  
про склад, оцінку та розмір активів, зобов’язань та власного капіталу ПрАТ «СК «Фенікс» станом  
на 31.12.2012 р. 
Фінансову звітність підтверджує незалежна аудиторська фірма ТОВ «Аудиторська фірма  
«Євроаудит». 
 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
Назва аудиторської фірми:Товариство з обмеженою відповідальністю « Аудиторська фірма «  
Євроаудит» 
Ідентифікаційний код  юридичної особи 30437318  
Юридична адреса .Київ пр.Глушкова,1 пав.77 
Місцезнаходження юридичної особим.Київ пр.Глушкова,1 пав.77 
Номер, дата видачісвідоцтва про державну реєстрацію серія АОО № 050296 
зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Свідоцтво від  
26.07.1999 р, запис № 1 068 120 0000 000279 
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати  
Аудиторську діяльність 
Свідоцтво  № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення   
Аудиторської Палати України   від 23.02.2001 року  за № 99, чинне до 27.01.2016 р.                           
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити  
аудиторські перевірки  фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів:  
Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть  
проводити аудиторські перевірки фінансових установ,що здійснюють діяльність на  ринку цінних  
паперів серія АБ № 000245, видане 15.03.2007р.  (чинне до 27.01.2016 р.) 
Номер реєстру аудиторів, які можуть проводити  аудиторські перевірки фінансових установ,  
відповідно до розпорядження Держфінпослуг: Реєстраційний номер свідоцтва 000711. від  
20.08.2004 року, строк дії до 25.06.2013 року 
Телефон 596-96-50  
e-mail:office@euroconsulting.kiev.ua 
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 
Місце проведення аудиту: м.Київ-187, пр-т Академіка Глушкова 1. 
Дата и номер договору на проведення аудиту                  Договір № 2841  вiд  12.04.2013 р. 
Дата початку i дата закінчення проведення аудиту            12.04.2013 р. – 22.04.2013 р. 
Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» 
сертифікат аудитора серія А №003844,виданий рішенням АПУ №79 від 25 червня 1999 р., строком  
дії до 25 червня 2013 р.  
______________________ 
Л.С.Заєць 
22.04.2013 року                                       м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77 
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