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

Бiлинська Н.Я.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДНIПРОIНМЕД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21870998
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Жовтневий, 49005, Днiпропетровськ, Сiмферопольська, буд. 21, кiм. 307
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 370-18-96 (056) 370-18-96
6. Електронна поштова адреса
office@dneprinmed.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" №

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет 29.04.2014
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДНIПРОIНМЕД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 064364
3. Дата проведення державної реєстрації
18.11.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
37631520.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
129
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iнщi види дiяльностi,крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
10. Органи управління підприємства
1) загальнi збори акцiонерiв; 2) Наглядова рада; 3) Дирекцiя (генеральний директор та директори);
4) Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
УКРСИББАНК АТ
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26506340987115
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПРИВАТБАНК КБ ПАТ
5) МФО банку
305299

6) поточний рахунок
26506107538002
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Страхування фiнансових
ризикiв

Опис

Страхування наземного
транспорту (крiм
залiзничного)

АВ №584880

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
Необмежена
25.08.2011
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування фiнансових ризикiв", серiя АВ №158941, дата видачi - 26.10.2006 р., дата
переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя
переоформленої лiцензiї АВ №584880, термiн дiї - безстроковий.

АВ №584874

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)", серiя АВ №360130, дата
Опис
видачi - 28.04.2007 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584874, термiн дiї - безстроковий.

Медичне страхування
(безперервне
страхування здоров'я)

АВ №584873

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)", серiя АВ №398273, дата
Опис
видачi - 05.06.2008 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584873, термiн дiї - безстроковий.

Страхування вiд
вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ

Опис

АВ №584868

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
Необмежена
25.08.2011
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
4) "Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ", серiя АВ №398274, дата

видачi - 05.06.2008 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584868, термiн дiї - безстроковий.

Страхування вiд
нещасних випадкiв

Опис

Страхування здоров'я на
випадок хвороби

АВ №584876

Державна
комiсiя з
регулювання
Необмежена
25.08.2011
ринкiв
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування вiд нещасних випадкiв", серiя АВ №299674, дата видачi - 27.02.2007 р.,
дата переоформлення у звязку зi змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя
переоформленої лiцензiї АВ №584876, термiн дiї - безстроковий.

АВ №584870

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування здоров'я на випадок хвороби", серiя АВ №299675, дата видачi - 27.02.2007
Опис
р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя
переоформленої лiцензiї АВ №584870, термiн дiї - безстроковий.

Страхування вантажiв та
багажу (вантажобагажу)

Опис

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

Опис

Страхування

АВ №584867

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)", серiя АВ №299676, дата видачi 27.02.2007 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584867, термiн дiї - безстроковий.

АВ №584872

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),вантажiв та багажу
(вантажобагажу))", серiя АВ №299677, дата видачi - 27.02.2007 р., дата переоформлення у
зв'язку зi змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї
АВ №584872, термiн дiї - безстроковий.

АВ №584878

25.08.2011

Державна

Необмежена

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

комiсiя з
регулювання
ринкiв
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
Опис вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)),
серiя АВ №398272, дата видачi - 05.06.2008 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною
найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584878,
термiн дiї - безстроковий

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

АВ №584871

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
Опис кредиту)", серiя АБ №100019, дата видачi - 24.05.2005 р., дата переоформлення у зв'язку зi
змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ
№584871, термiн дiї - безстроковий.

Особисте страхування
вiд нещасних випадкiв на
транспортi

АВ №584877

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi", серiя АВ №299673, дата
Опис
видачi - 27.02.2007 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584877, термiн дiї - безстроковий.

Страхування цивiльноправової
вiдповiдальностi
власникiв наземних
транспортних засобiв

Опис

АВ №584869

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв", серiя АВ №546907, дата видачi – 05.10.2010 р., дата переоформлення у звязку зi
змiною найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ

№584869, термiн дiї - безстроковий.

Страхування цивiльної
вiдповiдальностi
суб’єктiв
господарювання за
шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та
аварiями на об’єктах
пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об’єкти.

АВ №584881

Державна
комiсiя з
регулювання
Необмежена
25.08.2011
ринкiв
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може
бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
Опис
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру", серiя АБ
№321775, дата видачi - 21.02.2006 р., дата переоформлення у звязку зi змiною
найменування Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584881,
термiн дiї - безстроковий.

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

АВ №584879

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної
Опис
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)", серiя АВ №360408, дата
видачi - 04.09.2007 р., дата переоформлення у зв'язку зi змiною найменування Товариства 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584879, термiн дiї - безстроковий.

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

АВ №584875

Державна
комiсiя з
регулювання
25.08.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

У зв'язку зi змiною найменування Товариства було переоформлено наступну лiцензiю:
1) "Страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв", серiя АБ №100210,
Опис
дата видачi - 04.08.2005 р., дата переоформлення у звязку зi змiною найменування
Товариства - 25.08.2011 р., серiя переоформленої лiцензiї АВ №584875, термiн дiї безстроковий.

Страхування цивiльної

АЕ № 190446

04.10.2012 Нацiональна Необмежена

вiдповiдальностi
громадян України, що
мають у власностi чи
iншому законному
володiннi зброю, за
шкоду, яка може бути
заподiяна третiй особi
або iї майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї

комiсiя з
регулювання
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

термiн дiї - безстроковий

Опис

Медичне страхування

Нацiональна
комiсiя з
регулювання
04.10.2012
у сферi
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АЕ № 190444

термiн дiї - безстроковий

Опис

Страхування предмета
iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення,
випадкового
пошкодження або
псування

Нацiональна
комiсiя з
регулювання
04.10.2012
у сферi
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АЕ № 190445

термiн дiї - безстроковий

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

РА «СтандартРейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

02.04.2014

Рiвень кредитного
рейтингу емiтента uaA+

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

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

Бiлинська Наталiя
Ярославiвна

77.999

Лапiнська Олександра
Георгiївна

2.000

Супрун Олександр
Володимирович

3.0001

Ануфрiєва Нiна Василiвна

3.5000

Рюмiк Тетяна Василiвна

1.5007

Мосiйчук Тетяна Юрiївна

1.5000

Швець Юрiй Анатолiйович

3.0000

Вiтмер Олександр
Анатолiйович

1.0001

Шафоростова Ксенiя
Станiславiвна

0.5000

Козаченко Олена
Олександрiвна

3.0001

Нiкiтiна Ганна Костянтинiвна

3.0000

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлинська Наталiя Ярославiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
медичний iнститут ордену Трудового Червоного Прапора, Асистент кафедри отоларингологiї
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.07.1995 безтермiново
9) Опис
Генеральний директор, який має право одноособово здiйснювати наступнi повноваження:
1) розподiляти обов’язки мiж членами дирекцiї;
2) без довiреностi представляти iнтереси Товариства в усiх установах, пiдприємствах та
органiзацiях, в судових iнстанцiях та перед третiми особами, вчиняти вiд його iменi будь – якi
юридичнi дiї;
3) приймати рiшення про укладення Товариством будь – яких правочинiв, не заборонених чинним
законодавством (договорiв), укладати i пiдписувати такi правочини (договори), в тому числi
кредитнi договори та договори, пов’язанi з ними (застави, поруки та iн.) на будь – яку суму в

нацiональнiй або iноземнiй валютi, а також договорiв застави та вiдступлення прав вимоги на
корись третiх осiб;
4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
5) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;
6) видавати та пiдписувати довiреностi, договори та всi iншi документи, включаючи фiнансовi
документи вiд iменi Товариства;
7) брати кредити в банкiвських установах;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, укладати трудовi угоди iз працiвниками
Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства;
10) затверджувати правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства;
11) пiдписувати вiд iменi дирекцiї колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
12) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормаль¬ної роботи Товариства,
згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства, окрiм тих, якi вiднесенi
до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 14 095,83 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АСТЗТ «Днiпроiнмед», бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.07.1999 безтермiново
9) Опис
Головний бухгалтер:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
11. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
12. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням
особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
- видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв
пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi
завдання та обов'язки.
14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 17 503,14 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор iз страхування
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ануфрiєва Нiна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Заступник директора зi страхування
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.10.2010 безтермiново
9) Опис
Директор iз страхування входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї
належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути
розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 12945,57 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор з юридичних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козаченко Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Заступник директора з юридичних питань
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.10.2010 безтермiново
9) Опис
Директор з юридичних питань входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї
належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути
розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 17494,31 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор з економiки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хоменко Андрiй Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977

5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Начальник фiнансового вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.10.2012 безтермiново
9) Опис
Директор з економiки входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути
розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
11.01.2013 рокуХоменко Андрiя Валерiйовича, звiльнено з посади Директор з економiки та
виключено зi складу виконавчого органу – Дирекцiї.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 3396,46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лапiнська Олександра Георгiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**

4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Начальник фiнансового вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.09.2012 безтермiново
9) Опис
Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути
розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 10 894,41 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Директор з методологiї, перестрахування та андерайтингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiтiна Ганна Костянтинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Директор з управлiння методологiї та розвитку страхових продуктiв
8) дата обрання та термін, на який обрано

11.01.2013 безтермiново
9) Опис
Директор з методологiї, перестрахування та андерайтингу входить до складу Дирекцiї Товариства.
До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку,
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути
розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
11.01.2013 року
Нiкiтiну Ганну Костянтинiвну звiльнено з посади Директор з управлiння методологiєю та розвитку
страхових продуктiв та призначено на посаду Директор з методологiї, перестрахування та
андерайтингу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за
завiтний перiод становить 11500,89 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рюмiк Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2011 безтермiново

9) Опис
Ревiзор обираєтьсязагальними зборами для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства.
Повноваження Ревiзора;
1. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах
та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
2. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року, за пiдсумками якої готовить висновок.
3. Спецiальна перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором з
iнiцiативи самого ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, дирекцiї або на вимогу
акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
За виконання обов’язкiв Ревiзора винагорода не виплачується.
Рюмiк Тетяна Василiвна одночасно з посадою Ревiзора обiймає посаду Начальника фiнансового
вiддiлу ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», дата призначення на посаду Начальника фiнансового вiддiлу
17.09.2012
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Юрiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», виконуючий обов’язки директора Харкiвського регiонального
представництва
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2011 1 рiк
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства.
8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом,
Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу;
9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України «про акцiонернi товариства»;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про
вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд
загальних зборiв;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання обов’язкiв Члена Наглядової Ради винагорода не виплачується.
Згiдно Положення про Наглядову Раду, затвердженого Позачерговими зборами акцiонерiв
(Протокол № 78 вiд 09.11.2012 р.), якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада,
загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання

Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття
загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Швець Юрiй Анатолiйович одночасно з посадою Члена Наглядової Ради обiймає посаду
директора ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД» у м. Днiпропетровськ, дата призначення на посаду
25.09.2009
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мосiйчук Тетяна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2011 1 рiк
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства.
8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом,
Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних
зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про
акцiонернi товариства»;

8) обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу;
9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення
розмiру їх винагороди;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30
Закону України «про акцiонернi товариства»;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про
вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд
загальних зборiв;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання обов’язкiв Члена Наглядової Ради винагорода не виплачується.
Згiдно Положення про Наглядову Раду, затвердженого Позачерговими зборами акцiонерiв
(Протокол № 78 вiд 09.11.2012 р.), якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада,
загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання
Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття
загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Мосiйчук Тетяна Юрiївна одночасно з посадою Члена Наглядової Ради обiймає посаду
Начальника управлiння врегулювання збиткiв ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД»
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

1

2

Генеральний
директор

Паспортні дані фізичної
Від загальної
Кількість
особи (серія, номер, дата
Дата
кількості
видачі, орган, який видав)* внесення
акцій
прості
акцій (у
або ідентифікаційний код за до реєстру
(штук)
відсотках) іменні
ЄДРПОУ юридичної особи
3

4

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

Бiлинська Наталiя
Ярославiвна

122301

77.999

122301

0

0

0

Фiнансовий
директор

Лапiнська
Олександра
Георгiївна

3136

2.000

3136

0

0

0

Директор iз
страхування

Ануфрiєва Нiна
Василiвна

5488

3.5000

5488

0

0

0

Директор з
юридичних питань

Козаченко Олена
Олександрiвна

4704

3.0001

4704

0

0

0

Директор з
методологiї,
перестрахування та
андерайтингу

Нiкiтiна Ганна
Костянтинiвна

4704

3.000

4704

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Мосiйчук Тетяна
Юрiївна

2352

1.5000

2352

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Швець Юрiй
Анатолiйович

4704

3.000

4704

0

0

0

Ревiзор

Рюмiк Тетяна
Василiвна

2353

1.5007

2353

0

0

0

Головний бухгалтер

Супрун Олександр
Володимирович

4704

3.000

4704

0

0

0

154446

98.4997

154446

0

0

0

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

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

Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
за ЄДРПОУ

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

122301

77.999

122301

0

0

0

122301

77.999

0

0

0

0

Бiлинська Наталiя
Ярославiвна
Усього

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій

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

Опис

чергові

позачергові

X
15.04.2013
96.4999
15 квiтня 2013 року було проведено Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства Страхова компанiя «Днiпроiнмед». Перелiк питань, що розглядались на порядку денному:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Секретаря зборiв.
3. Про процедурнi питання порядку проведення зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу –
дирекцiї, звiту ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Затвердження стратегiї та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. По сутi першого питання порядку денного Збори вирiшили: обрати головою Лiчильної комiсiї
Супруна Олександра Володимировича, членом лiчильної комiсiї Рюмiк Тетяну Василiвну.
2. По сутi другого питання порядку денного Збори вирiшили: секретарем Зборiв обрати Козаченко
Олену Олександрiвну.
3. По сутi третього питання порядку денного Збори вирiшили: визначити наступний порядок
голосування та регламент Зборiв:
Порядок голосування на Загальних зборах – вiдкрите голосування.
Принцип голосування – «одна акцiя – один голос»
Регламент зборiв: доповiдь з четвертого питання – до 20 хв., доповiдь з п’ятого питання – до 30 хв.,
доповiдь з шостого питання – до 20 хв., доповiдь з сьомого питання – до 20 хв., доповiдь восьмого
питання – до 15 хв.
Послiдовнiсть голосування:
-у першу чергу голосується варiант голосування «за»,
- в другу чергу голосується варiант голосування «проти»,
- у третю чергу голосується варiант голосування «утримався»
Слово учасникам Зборiв з залу надається Головою зборiв.
4. По сутi четвертого питання порядку денного Збори вирiшили: затвердити звiт наглядової ради, звiт
виконавчого органу – дирекцiї, звiт ревiзора за 2012 рiк.
5. По сутi п’ятого питання порядку денного Збори вирiшили: затвердити рiчний звiт товариства за
2012 рiк.
6. По шостому питанню порядку денного Збори вирiшили: прибуток, одержаний Товарситвом за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012р. у розмiрi 159079 тис. грн. залишити
нерозподiленим. Повернутися до питання розподiлу прибутку у липнi-вереснi 2013р.
7. По сьомому питанню порядку денного Збори вирiшили: затвердити стратегiю на основнi напрямки
дiяльностi Товариства на 2013 рiк: розвиток корпоративних продаж; розвиток банкiвського
страхування; розвиток рiтейл продаж; удосконалення ряду страхових продуктiв; розвиток пiсля
обслуговування.
8. По сутi восьмого питання порядку денного Збори вирiшили: попереднє схвалити будь-якi
правочини, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 % вартостi активiв товариства
за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк, якi будуть укладатися товариством
протягом 2013 року.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

6745449.96

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

43.02

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

6745449.96

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

17.09.2012

Дата виплати
дивідендів

23.11.2012

Опис

Протягом звiтного перiоду виплати дивiдендiв не вiдбувалось. Статут ПРАТ СК
«ДНIПРОIНМЕД» передбачає, що затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням
вимог, передбачених законом, вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв ПРАТ
СК «ДНIПРОIНМЕД».
Виплата дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, вiдбувалися в наступнi
дати(окрiм зазначеної вище):
03.03.2012,
06.04.2012,
18.09.2012,
04.10.2012.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПФТС"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський Київ вул. Шовковична, буд. 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД № 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

+ 38 (044) 277-50-00

Факс

+ 38 (044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку
цiнних паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему
електронних торгiв цiнними паперами в режимi реального
часу.Торговельна система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997
року та технологiчно складається з «Ринку котировок» та «Ринку
заявок». Також в ПФТС проводяться аукцiони з продажу цiнних
паперiв Фондом державного майна України, компанiями, що
проводять первинне розмiщення (IPO) власних цiнних паперiв, або
навпаки, розпродають власнi активи в цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПЕРСПЕКТИВА"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкинський Днiпропетровськ
вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 483591
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

Міжміський код та телефон

+ 38 (056) 373-95-94

Факс

+ 38 (056)373-97-81

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Фондова бiржа «Перспектива» здiйснює професiйну дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв України на пiдставi
лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України. Фондова бiржа «Перспектива» є одним з найбiльших
органiзаторiв торгiвлi на ринку цiнних паперiв України; пiдтримує
мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в

режимi реального часу.Фондова бiржа «Перспектива» надає емiтентам
та учасникам бiржових торгiв адмiнiстративнi, облiковi та
iнформацiйнi послуги а також послуги по торговельним операцiям.
Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33612773

Місцезнаходження

49101 Україна Дніпропетровська Кiровський Днiпропетровськ вул.
Свердлова, буд. 30/32, кв. 46

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3636
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.09.2005

Міжміський код та телефон

+38 (056) 7883087

Факс

+38 (056) 7883087

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ТОВ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» надає послуги у
сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування з питань
оподаткування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

1152/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000109524

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

240.00

156798

37631520.00

100

У зв’язку зi змiною найменування Товариства було отримане вiдповiдне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 16.06.2011 р. В обiгу на
органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Товариства не перебувають.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Номер
Найменування
свідоцтва
Номінальна Кількість
Форма
органу, що
вартість
у випуску існування та
Дата реєстрації випуску
про
зареєстрував
реєстрацію
(грн)
(штук)
форма випуску
випуск
випуску
1

25.07.2011

Опис

2

3

4

5

101/2/11

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

1000.00

100000

6

Сума
Загальна
Процентна
виплачених
Термін
Дата
номінальна
ставка за
виплати процентів за погашення
облігаціями
вартість
звітний
процентів
облігацій
(грн)
(у відсотках)
період (грн)
7

Бездокументарні
100000000.00
іменні

8

9

10

11

10

Згiдно
Проспекту
емiсiї

872550.00

28.07.2021

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДНIПРОIНМЕД» на засiданнi (Протокол № 3-13
вiд 29.10.2013) прийняла рiшення зменшити вiдсоткову ставку за iменними вiдсотковими звичайними (незабезпеченими) облiгацiями серiї А
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД» до розмiру 10%
07.08.2013 р. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв ПрАТ СК "Днiпроiнмед" з Котирувального списку
ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингованих паперiв Бiржового Списку.

Пiдставою для переведення цiнних паперiв є невиконання п. 5.28. Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме не вiдповiднiсть цiнних паперiв
умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.
29.11.2013 р. цiннi папери ПрАТ СК "Днiпроiнмед"внесенi до Бiржового реєстру ПАТ «ФБ «Перспектива» в котирувальний список другого рiвня
лiстингу.

XI. Опис бізнесу
АСТЗТ «ДНIПРОIНМЕД» - акцiонерне товариство закритого типу - створено за рiшенням
Установчих зборiв засновникiв у 1994 роцi.19.04.2011 р. Товариством було змiнено найменування
юридичної особи з АКЦIОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ДНIПРОIНМЕД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДНIПРОIНМЕД" (дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 19.04.2011 р.) вiдповiдно до
вимог та положень Закону України "Про акцiонерне товариства" №514-VI вiд 17 вересня 2008
року, рiшенням Чергових Загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2011 р. (Протокол №72). Важливих
подiй розвитку у 2013 роцi (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не було.
ПРАТ СК "ДНIПРОIНМЕД" має наступнi Представництва:
1) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Одеса (мiсцезнаходження:
65000, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд.46), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 17.04.2008 р.;
2) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Херсон (мiсцезнаходження:
73000, м. Херсон, вул. 9 сiчня, буд.15, корп.-, оф. 322/2), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 17.04.2008 р.;
3) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Днiпропетровськ
(мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська, буд. 24а, оф.69), дата
реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 19.10.2006 р.;
4) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Київ (мiсцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Кракiвська, 7), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй
мiськiй радi - 06.04.2006 р.;
5) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Харкiв (мiсцезнаходження:
61000, м. Харкiв, пр. Повстання, буд.7, оф.8), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 19.10.2006 р.;
6) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi
Запорiжжя(мiсцезнаходження: 69057, м. Запорiжжя, вул. Седова, буд.1, оф.2), дата реєстрацiї
Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 19.10.2006 р.;
7) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Донецьк (мiсцезнаходження:
83016, м. Донецьк, вул. Щорса, буд.47а), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 19.10.2006 р.;
8) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Миколаїв (мiсцезнаходження:
54029, м. Миколаїв, вул. 8 березня, буд.43а), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 19.10.2006 р.;
9) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Кривий Рiг
(мiсцезнаходження: 50051, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, вул. Орджонiкiдзе, буд.10,
оф.226), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 17.04.2008 р.;
10) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у Львiвськiй областi
(мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, вул. Нагiрна, буд. 11), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
11) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Нiкополь
(мiсцезнаходження: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, пр. Трубникiв, буд. 17), дата
реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.
12) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Полтава (мiсцезнаходження:
36042, м. Полтава, вул. Балтiйський провулок, 11), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
13) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Рiвне (мiсцезнаходження:
33001, м. Рiвне, вул. Фабрична, буд. 8), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй
мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
14) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Сiмферополь

(мiсцезнаходження: 95053, Автономна республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Чапаєва, буд. 4),
дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
15) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Тернопiль
(мiсцезнаходження: 46003, м. Тернопiль, вул. Новий Свiт, буд. 91), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
16) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у Закарпатськiй областi
(мiсцезнаходження: 88007, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гранiтна, буд. 12), дата
реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
17) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у Хмельницькiй областi
(мiсцезнаходження: 29021, м. Хмельницький, вул. Румянцева, буд. 9), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
18) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Черкаси (мiсцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Садова, буд. 18), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй
мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
19) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Чернiвцi
(мiсцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, вул. Чернишевського, буд. 31), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
20) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Чернiгiв (мiсцезнаходження:
14020, м. Чернiгiв, вул. Єременко, буд. 2), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
21) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Вiнниця (мiсцезнаходження:
21023, м. Вiнниця, вул. Войцехiвського, буд. 28), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом
Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
22) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Днiпродзержинськ
(мiсцезнаходження: 51900, Днiпропетровська область, м. Днiпродзержинськ, вул. Кiрова, буд. 12,
корп. 2, офiс 14), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi 12.08.2010 р.;
23) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у Житомирськiй областi
(мiсцезнаходження: 10000, м. Житомир, пров. Львiвський, буд. 2), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
24) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Iвано-Франкiвськ
(мiсцезнаходження: 76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Танкiстiв, буд. 19-А), дата реєстрацiї
Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
25) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Кiровоград
(мiсцезнаходження: 25000, м. Кiровоград, вул. Скульського, буд. 27), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
26) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Луганськ
(мiсцезнаходження: 91000, м. Луганськ, вул. Пiвденна, буд. 80), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
27) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у Волинськiй областi
(мiсцезнаходження: 43022, Волинська область, м. Луцьк, вул. Iвана Франка, буд. 53), дата
реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 12.08.2010 р.;
28) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у мiстi Севастополь
(мiсцезнаходження: 99000, м. Севастополь, вул. Руднева, 35-г), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi - 24.03.2011 р.;
29) Найменування - Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у смт Царичанка
(мiсцезнаходження: 51000, Днiпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул.
Театральна 16-В), дата реєстрацiї Виконавчим комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi 21.04.2011 р.
30) Найменування – Представництво ПРАТ СК «Днiпроiнмед» в Одеськiй областi
(мiсцезнаходження Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна, буд. 19), дата реєстрацiї Виконавчим
комiтетом Днiпропетровськiй мiськiй радi – 02.10.2012 р.
Дiяльнiсть компанiї здiйснюється через основний офiс, що знаходиться у м. Днiпропетровськ.

Представництва компанiї не займаються будь-якою пiдприємницькою дiяльнiстю. Роль
Представництвполягає у здiйсненнi представницької дiяльностi в iнтересах Приватного
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Днiпроiнмед" та захисту його iнтересiв. Предметом
дiяльностi представництв є: здiйснювати всi або частину функцiй з надання послуг вiд iменi
Товариства в межах повноважень, встановлених Положеннями про Представництво, представляти
iнтересiв Товариства в усiх органах державної влади, пiдприємствах, установах, органiзацiях
незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування.
Представництва пiдпорядкованi у своїй фiнансовiй та господарськiй дiяльностi Товариству.
Контроль за дiяльнiстю Представництв здiйснює Товариство, а також вiдповiднi державнi органи.
ПРАТ СК "ДНIПРОIНМЕД" не має дочiрнiх пiдприємств.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 129 осiб, позаштатнi
працiвникi та особи, якi працюють за сумiсництвом, вiдсутнi, чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 47 осiб, фонд отплати працi склав
2060 тис грн.. Вiдносно попереднього 2012 року, у якому фонд оплати працi складав 4639,4 тис.
грн.. у зв’язку iз настанням змiн в органiзацiї виробництва i працi, зокрема, зменшення обсягу
надходжень страхових платежiв, погiршення фiнансового стану, розмiр фонду оплати працi
зменшився i склав 2060 тис. грн.. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов'язана iз стратегiєю
розвитку Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики
пiдприємтства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi
залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу,
застосовувати новiтнi управлiнськi технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази
Товариства i сучаснi методи утримання лiдируючих позицiй на ринку страхування. В Товариствi
зважено i обдумливо пiдходять до питання подбору, розстановки, пiдготовки та пiдвищення
квалiфiкацiї кадрiв. Проводиться робота щодо формування кадрового резерву.
Емiтент є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України.
1. Повне найменування: Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський б-р, 8.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи):
1)виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при
експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та
угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльноправової вiдповiдальностi;
2)забезпечення членства України в мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена
картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших
країн-членiв цiєї системи;
3)управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро для
забезпечення виконання покладених на нього функцiй — Фонд захисту потерпiлих, Фонд
страхових гарантiй (цi фонди наповнюються лише за рахунок страхових компанiй—членiв
МТСБУ);
4)координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, як
на територiї України, так i за її межами;
5)виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi (у тому числi, за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв-членiв
Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або
лiквiдованi;
6)спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами
державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;
Метою членства Товариства у Моторному (транспортному) страховому бюро України є

спiвробiтництво та представництво сторiн у сферi органiзацiї та провадження обовязкового
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за
внутрiшнiми договорами страхування.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Облiкова полiтика є основним внутрiшнiм документом, який встановлює особливостi
бухгалтерського облiку органiзацiї, визначає способи первинного спостереження , вартiсного
вимiру, поточного групування та пiдсумкового узагальнення фактiв господарської дiяльностi на
пiдприємствi. Головна функцiя облiкової полiтики – закрiпити обранi способи облiку та
внутрiшнього контролю iз ряда способiв, дозволених нормативними актами.
Вартiсть основних засобiв, що амортизується, розподiляється систематично протягом термiну їх
корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного метода нарахування амортизацiї.
Вiдрахування за поточний перiод, якi амортизуються, визнаються у якостi видатку. Амортизацiя
основних засобiв нараховується з часу придбання основних засобiв. Обладнання облiковується за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та/або накопичених збиткiв вiд
знецiнення у випадку їх наявностi. Така вартiсть враховує вартiсть замiни частин обладнання та
витрати по позикам у випадку довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї
визнання. За необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки
часу страхова компанiя припиняє визнання замiненого компонента та визнає новi компоненти з
вiдповiдними строками корисного використання i амортизацiєю. Строк корисного використання та
методи амортизацiї основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного рiсного звiтного перiоду та за
необхiдностi коректуються.
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi i можливої чистої вартостi
реалiзацiї. Їх списання проводиться по собiвартостi – метод FIFO.
Пiсля продажу запасiв їх балансова вартiсть визнається в якостi видатку того перiоду, коли
визнається вiдповiдний дохiд.
У фактичну вартiсть запасiв включаються всi прямо вiдношуванi витрати на пiдготовку запасiв до
продажу, у тому числi вiдповiднi накладнi витрати.
Вартiсть запасiв частково списується до величини чистої вартостi їх можливого продажу якщо
чиста вартiсть можливого продажу стає нижчою за фактичну собiвартiсть.
Якщо згодом чиста вартiсть можливого продажу якого-небудь об’єкту запасiв, у вiдношеннi якого
ранiше було визнане зниження вартостi, пiдвищується, то сума уцiнки сторнується
(вiдновлюється).
Балансова вартiсть запасiв визнається як видаток у звiтi про сукупний дохiд у момент продажу
вiдповiдних запасiв тiльки якщо виони не складають частину фактичної вартостi iншого активу
(наприклад, будiвлi, що будується). Момент припинення визнання запасiв залежить вiд вiд часу
визнання виручки. При цьому сумма часткового списання вартостi запасiв до чистої цiни продажу
визнається у якостi видатку негайно пiсля того, як вiдбулося дане зниження.
Окремi запаси, вартiсть яких включається до вартостi iнших активiв (наприклад, основних
засобiв), визнаються в якостi видатку протягом строку корисної служби вказаних активiв.
Фактична собiвартiсть запасiв – це сума:
- витрат на придбання (цiна придбання, зменшена на знижки, транспортнi видатки, обробка,
податки, якi не вiдшкодовуються);
- витрат на виробництво та переробку (усi прямi витрати на працю, матерiали i прямо вiдношуванi
накладнi витрати, частина амортизацiї, що розподiляється, витрат на управлiння та
адмiнiстрування виробництвом);
-iнших витрат, пов’язаних з доставкою запасiв до дiйсного мiсце розташування й приведення їх у

вiдповiдний стан, включаючи накладнi витрати.
Чиста вартiсть реалiзацiї (чиста вартiсть можливого продажу) – це передбачувана (розрахункова)
цiна об’єкта запасiв за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виконання робiт по
цьому об’єкту та його продажу. До витрат на продаж вiдносяться вiдповiднi витрати на маркетинг
та збут.
На кожну звiтну дату суттєвi статтi запасiв страхової компанiї аналiзуються на предмет завищення
їх балансової вартостi. Як правило, цей факт має мiсце, коли виникло застарiвання запасiв, рiзке
зниження їх продажної вартостi, псування.
Величина уцiнки запасiв до можливої чистої вартостi реалiзацiї, а також втрати запасiв повиннi
визначатись у якостi витрат у перiодi списання (втрат). Ранiше визнаний збиток вiд уцiнки запасiв
в наступних звiтних перiодах може бути вiдновлений у зв’язку з ростом можливої цiни реалiзацiї
або змiнами iнших економiчних умов. Повернення збитку при цьому повинно бути обмежене
розмiрами його початкового списання по вiдповiднiй аналiтичнiй одиницi облiку.
Вкладення у цiннi папери являють собою iнвестицiї у цiннi папери тих компанiй, стосовно яких
страхова компанiя не володiє будь-яким контролем та не може чинити значного впливу на їх
дiяльнiсть. Торговi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, беруться до облiку по справедливiй вартостi та згодом переоцiнюються по справедливiй
вартостi. Позитивна переоцiнка визначається як перевищення поточної (справедливої) вартостi
цiнних паперiв даного випуску (емiтента) над їх балансовою вартiстю. Негативна переоцiнка
визначається як перевищення балансової вартостi цiнних паперiв данного випуску (емiтента) над
їх поточною (справедливою) вартiстю.
Вiдповiдальний працiвник страхової компанiї формує та документує мотивоване судження по
торговим цiнним паперам по трансформацiї фiнансової звiтностi. Данi, викладенi у мотивованому
судженнi, переносяться у вiдомiсть коригувань.
Основнi види послуг, якi надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше
вiдсоткiв доходу за звiтний рiк – це послуги добровiльного та обов’язкового страхування
вiдповiдно до наявних лiцензiй.
Основнi види продукцiї (товарiв, робiт, послуг) представленi у розрiзi видiв страхування за
лiцензiями:
1) Страхування вiд нещасного випадку (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали 21269
тис. грн.)
2) Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (надходження страхових платежiв за
2013 рiк склали 64582 тис. грн.)
3) Страхування здоров'я на випадок хвороби (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали
6750 тис. грн.)
4) Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (надходження страхових платежiв за
2013 рiк склали 4969 тис. грн.)
5) Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) (надходження страхових платежiв за 2013 рiк
склали 18985 тис. грн.)
6) Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ (надходження страхових платежiв
за 2013 рiк склали 21297 тис. грн.)
7) Страхування майна (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали 21928 тис. грн.)
8) Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (надходження страхових платежiв за 2013
рiк склали 26 182 тис. грн.)
9) Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
(надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали 5500тис. грн.)
10) Страхування фiнансових ризикiв (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали 76538
тис. грн.)
11) Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд) (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали

1927 тис. грн.)
12) Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi (надходження страхових платежiв
за 2013 рiк склали 663 тис. грн.)
13) Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (надходження
страхових платежiв за 2013 рiк склали 46047 тис. грн.)
14) Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру (надходження страхових платежiв за 2013
рiк склали 50 тис. грн.)
15) Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв (надходження страхових
платежiв за 2013 рiк склали 119 тис. грн.)
16) Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi обо її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї (надходження страхових платежiв за 2013 рiк
склали 55 тис грн.)
17) Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування (надходження страхових платежiв за 2013 рiк склали 139 тис. грн.)
Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть за межами України.
Надання страхових послуг вiд сезонних змiн не залежить.
Протягом 2013 року були вiдсутнi значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової
установи.
Система управлiння страховими ризиками в ПрАТ СК «Днiпроiнмед» здiйснюється згiдно
процедур андерайтингу та передачi ризикiв у перестрахування з урахуванням принципiв
збалансованого страхового портфелю вiдповiдно до полiтики ПрАТ СК «Днiпроiнмед» та вимог
чинного законодавства.
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» протягом 2013 року здiйснювало управлiння ризиками легалiзацiї
(вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму з урахуванням
результатiв iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi клiєнта, послуг, що надаються
клiєнту, аналiзу операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i змiсту
дiяльностi клiєнта.
Ключовi характеристики системи управлiння ризиками:
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» здiйснює оцiнювання ризикiв суб'єктом первинного фiнансового
монiторингу за вiдповiдними критерiями, зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням
країни реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання) активiв, i
видом товарiв та послуг. Для зменшення виявлених ризикiв ПРАТ СК «Днiпроiнмед» вживає
заходiв, що зокрема включають: здiйснення поглибленої iдентифiкацiї клiєнта та перевiрку особи
клiєнта протягом певного перiоду, включаючи його власникiв; додатковi вимоги до клiєнта при
вiдкриттi рахунка чи встановленнi вiдносин з ним; збiльшення частоти проведення перевiрок
особи клiєнта, включаючи його власникiв; збiр iнформацiї з метою формування уявлення про
дiяльнiсть клiєнта, природу та рiвень операцiй, що проводяться ним; посилений монiторинг
операцiй, що проводяться клiєнтом.
У разi якщо ризик проведення особою операцiй з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних
злочинним шляхом, або фiнансування тероризму оцiнюється як пiдвищений, операцiям такої
особи придiляється пiдвищена увага. Для зменшення виявлених ризикiв установа (вiдокремлений
пiдроздiл) вживає заходiв, що, зокрема, включають: здiйснення поглибленої iдентифiкацiї клiєнта
та перевiрку особи клiєнта протягом певного перiоду, включаючи його власникiв; додатковi
вимоги до клiєнта при встановленнi вiдносин з ним; збiльшення частоти проведення перевiрок
особи клiєнта, включаючи його власникiв; збiр iнформацiї з метою формування уявлення про
дiяльнiсть клiєнта, природу та рiвень операцiй, що проводяться ним; посилений монiторинг
операцiй, що проводяться клiєнтом. Установа вживає заходiв контролю з метою управлiння
ризиками, зокрема забезпечує уточнення критерiїв ризику з урахуванням критерiїв ризику,

визначених Держфiнмонiторингом, а також за результатами узагальнення власної практики
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або
фiнансуванню тероризму. Управлiння ризиками, це заходи, якi здiйснюються вiдповiдними
працiвниками установи, з визначення, оцiнки, монiторингу, контролю ризикiв, що спрямованi на їх
зменшення до прийнятного рiвня.
Основними клiєнтами Емiтента є фiзичнi особи – власники транспортних засобiв, фiзичнi особи –
власники iншого майна, юридичнi особи – власники майнових комплексiв, автотранспортнi
пiдприємства, пiдприємства з великою кiлькiстю спiвробiтникiв, страховi брокери та iншi страховi
компанiї, фiнансово-кредитнi установи тощо.
Основнi придбання та вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв полягають у придбаннi та
вiдчуженнi цiнних паперiв (простих акцiй, iменних iнвестицiйних сертифiкатiв) наступних
пiдприємств:ВАТ «Алчевський металургiйний комбiнат», АТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ
«Укртелеком», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Автомобiльна компанiя «Богдан Моторс», ВАТ
«Київмедпрепарат» та iнших, а також облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерства
фiнансiв України.
За останнi п’ять рокiв вiдбулося придбання цiнних паперiв на суму 1 231 748 048,81 грн,
вiдчуження - на суму 915 721 218,30 грн.
Пiдприємство не здiйснює планування значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з власною
господарською дiяльнiстю, у зв’язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в
країнi.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i
Покупцем Лапiнською Олександрою Георгiївною (член виконавчого органу Дирекцiї –
Фiнансовий директор) було здiйснено правочин щодо купiвлi-продажу автомобiля ЗАЗ
VIDASF69YO, двигун № F15S34383321, кузов Y6DSF69Y0C0001023 вартiстю 41 388,00 грн.
Довiдка-рахунок серiї ВIА № 178604 вiд 19.12.2013р. Вартiсть визначено на пiдставi Звiту №
М1/906 про оцiнку транспортного засобу вiд 19.12.2013р. Пiдстава укладання – Наказ
Генерального директора ПРАТ СК «Днiпроiнмед» № 1897 вiд 16.12.2013р.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i
Покупцем Нiкiтiною Ганною Костянтинiвною (член виконавчого органу Дирекцiї – Директор з
методологiї, перестрахування та андерайтингу) було здiйснено правочин щодо купiвлi-продажу
автомобiля DAEWOOLANOSTF69Y, двигун № A15SMS390348R, кузов SUPTF69YD8W409866
вартiстю 10 667,46 грн. Довiдка-рахунок серiї ВIА № 178605 вiд 19.12.2013р. Вартiсть визначено
на пiдставi Звiту № М1/901 про оцiнку транспортного засобу вiд 19.12.2013р. Пiдстава укладання
– Наказ Генерального директора ПРАТ СК «Днiпроiнмед» № 1897 вiд 16.12.2013р.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i
Покупцем Ануфрiєвою Нiною Василiвною (член виконавчого органу Дирекцiї – Директор зi
страхування) було здiйснено правочин щодо купiвлi-продажу автомобiля SHKODAOCTAVIAA5,
двигун № BSF100978, кузов TMBCA41Z78B158866 вартiстю 35 436.00 грн. Довiдка-рахунок серiї
ВIА № 178601 вiд 19.12.2013р. Вартiсть визначено на пiдставi Звiту № М1/900 про оцiнку
транспортного засобу вiд 19.12.2013р. Пiдстава укладання – Наказ Генерального директора ПРАТ
СК «Днiпроiнмед» № 1897 вiд 16.12.2013р.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i
Покупцем Козаченко Оленою Олександрiвною (член виконавчого органу Дирекцiї – Директор з
юридичних питань) було здiйснено правочин щодо купiвлi-продажу автомобiля
SHEVROLETAVEOTC58U, двигун № F16D374070194, кузов LSGTC58U77Y064609 вартiстю
4973.84 грн. Довiдка-рахунок серiї ВIА № 178606 вiд 19.12.2013р. Вартiсть визначено на пiдставi
Звiту № М1/907 про оцiнку транспортного засобу вiд 19.12.2013р. Пiдстава укладання – Наказ
Генерального директора ПРАТ СК «Днiпроiнмед» № 1897 вiд 16.12.2013р.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i

Покупцем Мосiйчук Тетяною Юрiївною (член Наглядової ради) було здiйснено правочин щодо
купiвлi-продажу автомобiля ВАЗ 211440, двигун 5478637, кузов №ХТА211440В4992203вартiстю
19890,00 грн. Довiдка-рахунок серiї ВIА № 178603 вiд 19.12.2013р. Вартiсть визначено на пiдставi
Звiту № М1/905 про оцiнку транспортного засобу вiд 19.12.2013р. Пiдстава укладання – Наказ
Генерального директора ПРАТ СК «Днiпроiнмед» № 1897 вiд 16.12.2013р.
Мiж Продавцем Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» i
Покупцем Швець Юрiєм Анатолiйовичем (член Наглядової ради) було здiйснено правочин щодо
купiвлi-продажу автомобiля TOYOTACAMRY, двигун 2AZA521930, кузов
№6T1BE42K18X504625 вартiстю 63300.00,00 грн. Довiдка-рахунок серiї ВIА № 178602 вiд
19.12.2013р. Вартiсть визначено на пiдставi Звiту № М1/903 про оцiнку транспортного засобу вiд
19.12.2013р. Пiдстава укладання – Наказ Генерального директора ПРАТ СК «Днiпроiнмед» №
1897 вiд 16.12.2013р.
Основнi засоби емiтента (а саме: об’єкти нерухомого майна) на кiнець звiтного перiоду
складаються з:
- нежитлового примiщення за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Виконкомiвська 24а (цеглова
будiвля загальною площею 271,7 кв. м.). Використовується у власнiй дiяльностi. Первiсна вартiсть
938,80 тис грн., залишкова вартiсть 598,60 тис грн.. Дата введення в експлуатацiю 15.09.2005 р.
- нежитлового примiщення за адресою: м. Запорiжжя, вул. Нахiмова адмiрала, буд. 1а (цеглова
будiвля загальною площею 284,9 кв. м.) Здано в аренду. Первiсна вартiсть 2550,30 тис грн.,
залишкова 1933,40 тис грн.. Дата введення в експлуатацiю 13.09.2007 р.
Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства немає.
Виробничих потужностей Товариство не має, оскiльки товариство виробництвом не займається.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство
немає.
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання
iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали
i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi
пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний
вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до
зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про
достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем
можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та
макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв
економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.
Протягом звiтного перiоду Днiпровським територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку 2 рази були накладенi санкцiї за правопорушення на ринку
цiнних паперiв у виглядi штрафу, якi були сплаченi у повному обсязi.
15.04.2013 р. сплачено штраф у розмiрi 340,00 грн. згiдно Постанови Днiпропетровського
територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 118-ДН1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 03.04.2013 р.
19.07.2013 р. сплачено штраф у розмiрi 170,00 грн. згiдно Постанови Днiпропетровського
територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 203-ДН1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 09.07.2013 р.
Дiяльнiсть емiтента фiнансується власними коштами, розмiру робочого капiталу достатньо для
потоних потреб пiдприємства.

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента наступнi: скорочення
дебiторської заборгованостi та розвиток менш ризикових видiв страхування.
Загальний пiдсумок вартостi укладних, але ще не виконаних Договорiв на кiнець звiтного перiоду
становить 54 579 101,01 грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв становить
аналогiчну суму за вирахуванням розмiру вiдповiдних податкiв згiдно чинного законодавства.
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами
покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства.
Також планується:
- утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування, збiльшення частки страхових платежiв;
- залучення коштiв в результатi заключення договорiв продажу облiгацiй для досягнення мети
емiсiї облiгацiй ПРАТ СК "ДНIПРОIНМЕД";
- оптимiзацiя процесу здiйснення страхового вiдшкодування;
- розширення географiї прийнятих ризикiв;
-вдосконалення i автоматизацiя системи Асiстансу
-розширення опцiй i можливостей пiсля продажного сервiсу;
- удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв;
- розвиток персоналу;
- розвиток iнформацiйних технологiй.
Довгострокова перспектива:
- увiйти до ТОП-10 найбiльших страхових компанiй України у найближчi 3 роки.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки
банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує
невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для
страхової компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй
та економiчнi перспективи страхової компанiї. В той же час, як керiвництво Товариства вважає,
що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi страхової
компанiї в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може
мати негативний вплив на дiяльнiсть Товариства в майбутньому.
Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не проводив.
Iнформацiю по кожнiй судовiй справi, стороною в якiй виступає емiтент, подано у наступному
порядку:
Дата вiдкриття провадження у справi;
Сторони по справi;
Змiст та розмiр позовних вимог;
Найменування суду, в якому розглядається справа;
Поточний стан розгляду.
15.07.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ПрАТ «УПСК»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 17 930,05 грн.
Господарський суд м. Києва
Розгляд завершено
13.08.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ПрАТ «УПСК»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 38 062,76 грн.

Господарський суд м. Києва
Розгляд завершено
20.02.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу в розмiрi 7 019,58 грн.
Новомосковський мiськрайонний суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
23.10.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу в розмiрi 16 643,64 грн.
Криничанський районний суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
11.01.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу в розмiрi 10 709,19 грн.
Великоновосiлкiвський районний суд Донецької областi
Розгляд завершено
17.10.2012
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу в розмiрi 6 050,03 грн.
Балгiйський районний суд м. Днiпродзержинська
Розгляд завершено
20.02.2013
ОСОБА_1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 30 220,80 грн.
Приморський районний суд м. Одеси
Розгляд триває
07.06.2013
ТОВ «АТП №32» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 35 644,14 грн.
Амур-Нижньоднiпровський районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд триває
07.10.2013
ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 37 181,83 грн.
Ленiнський районний суд м. Харкова
Розгляд завершено
06.11.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 4 756,43 грн.
Сiмферопольський районний суд АРК
Розгляд завершено
19.02.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 49 000,00 грн.
Залiзничний районний суд м. Львова
Розгляд триває
23.05.2013
ОСОБА_1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 28 653,83 грн.
Комiнтернiвський районний суд м. Харкова
Розгляд завершено
16.10.2012

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ПРАТ СК
«Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 378 884,03 грн.
Харкiвський районний суд Харкiвської областi
Розгляд триває
21.06.2013
ОСОБА_1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ОСОБА_2
Про вiдшкодування шкоди 43 150,79 грн.
Харкiвський районний суд Харкiвської областi
Розгляд триває
13.12.2013
ОСОБА_1 до ТОВ «Магарент», ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 50 000,00 грн.
Московський районний суд м. Харкова
Розгляд триває
30.08.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, АВТзОВ «Агроцентр К»
Про вiдшкодування шкоди 25 641,98 грн.
П’ятихатьский районний суд Днiпропетровської областi
Розгляд триває
09.07.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 50 000,00 грн.
Дзержинський районний суд Днiпропетровської областi
Розгляд триває
12.09.2013
СТДВ «Гарантiя» од ОСОБА_1, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 14 439,00 грн.
Коростишiвський районний суд Житомирської областi
Розгляд триває
25.12.2013
ПрАТ «СК «УСГ»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 7 465,84 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд триває
04.02.2013
ОСОБА_1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ОСОБА_2
Про вiдшкодування шкоди 37 986,75 грн.
Ленiнський районний суд м. Харкова
Розгляд триває
12.09.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про визнання полiсу страхування недiйсним
Куйбишевський районний суд Харкiвської областi
Розгляд завершено
13.05.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про стягнення безпiдставно набутих коштiв 25 952,55 грн.
Ленiнський районний суд м. Харкова
Розгляд завершено
21.06.2013
ПрАТ «Просто-страхування» до ОСОБА_1, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 24 697,80 грн.

Голосiївський районний суд м. Києва
Розгляд завершено
13.05.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 14 451,57 грн.
Орджонiкiдзевський районний суд Днiпропетровської областi
Розгляд триває
10.09.2012
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 33 491,00 грн.
Бiлгород-Днiстровський районний суд Одеської областi
Розгляд завершено
13.11.2012
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 32 5253,00 грн.
Київський районний суд м. Харкова
Розгляд завершено
03.04.2012
ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 54 782,85 грн.
Першотравневий районний суд Донецької областi
Розгляд триває
17.12.2012
ПрАТ «СК «Альфа страхування» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 14 015,25 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
11.03.2013
ПрАТ «СГ «ТАС» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 5 873,02 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
18.04.2013
ПрАТ «ПРОСТО-страхування» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 10 957,20 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
29.11.2012
ПрАТ «СК «Унiка» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 14 518,91 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
18.04.2013
ПрАТ «СК «Юнiвес» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 14 514,80 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
18.04.2013
ПрАТ «АСК «Iнго Україна» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 5 249,00 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
18.04.2013

ПрАТ «СК «АХА Страхування» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 33 923,64 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
18.04.2013
ПрАТ «СК «АХА Страхування» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 8 752,14 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
14.03.2013
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до ОСОБА_1
Про визнання полiсу страхування недiйсним
Ленiнський районний суд м. Донецька
Розгляд завершено
15.05.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 17 094,68 грн.
Шахтарський мiськрайонний суд Донецької областi
Розгляд триває
13.05.2013
ТОВ «ХАТК» до ОСОБА_1, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 8 333,33 грн.
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд завершено
27.05.2013
ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 18 407,02 грн.
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд завершено
21.06.2013
ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 8 527,13 грн.
Орджонiкiдзевський районний суд м. Харкова
Розгляд завершено
04.04.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 35 994,78 грн.
Слов’янський мiськрайонний суд Донецької областi
Розгляд завершено
15.04.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 4 370,61 грн.
Волноваський районний суд Донецької областi
Розгляд завершено
16.09.2013
ОСОБА_1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 12 369,97 грн.
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд завершено
14.02.2013
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ОСОБА_5, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 62 765,35 грн.
Решетилiвський районний суд Полтавської обл.

Розгляд завершено
19.09.2013
ОСОБА_1 до ТОВ «РIО», ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 23 258,49 грн.
Запорiзький районний суд Запорiзької областi
Розгляд завершено
29.04.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 22 017,97 грн.
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу
Розгляд завершено
05.07.2013
ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування шкоди 12 196,46 грн.
Орджонiкiдзевський районний суд м. Харкова
Розгляд триває
28.05.2013
Особа 1
ТОВ «ЛАА ТРАНС»
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 41634.69грн майнової шкоди,
Стягнення 5000.00грн моральної шкоди
Стягнення 29758.52грн майнової шкоди, стягнення 5000.00грн моральної шкоди 35963.59грн
майнової шкоди
Малинський районний суд Житомирської областi
Вироком суду I iнстанцiї в задоволеннi позовiв вiдмовлено.
Апеляцiйна iнстанцiя
13.05.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 16185.00грн
Солом’янський районний суд м.Києва
Справа у судi I iнстанцiї, призначено судову експертизу, провадження зупинено
01.03.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5700.00грн матерiальної шкоди, 60тис.грн моральної шкоди
Орджонiкiдзевський районний суд Днiпропетровської областi
У судi I iнстанцiї
16.10.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 9642.61грн
Святошинський районний суд м.Києва
Апеляцiйний суд м.Києва
Апеляцiйна iнстанцiя
08.11.2013
ПрАТ СК «Українська акцiонерна страхова компанiя «Аска»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 19441.31грн
Господарський суд Днiпропетровської областi
Днiпропетровський апеляцiйний господарський суд

Апеляцiйна iнстанцiя
03.04.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
Стягнення 455163.42грн
Центральний районний суд м.Сiмферополя
Перша iнстанцiя
17.11.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 2618.55
Апостолiвський районний суд Днiпропетровської областi
Перша iнстанцiя
25.02.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 39425.00
Дарницький районний суд м.Києва
Апеляцiйний суд м.Києва
Апеляцiйна iнстанцiя, в позовi вiдмовлено в повному обсязi
18.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 34683.08грн
Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
15.10.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 63031.50грн
Подiльський районний суд м.Києва
Перша iнстанцiя
22.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 11240.45грн
Баглiйський районний суд м.Днiпродзержинська
Перша iнстанцiя
22.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 40500.00грн
Кiровський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
22.07.2013
Особа 1
ТОВ «ТК «Альбiон»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 8936.66грн

Бабушкiнський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
24.01.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Особа 2
Стягнення 16086.99грн
Судацький мiський суд АР Крим
В позовi вiдмовлено
30.05.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 13894.07грн
Жовтневий районний суд м.Марiуполя
Перша iнстанцiя
21.08.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 73500.00грн
Днiпровський районний суд м.Днiпродзержинська
Перша iнстанцiя
25.11.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 21300.00грн
Рiвненський районний суд Рiвненської областi
Перша iнстанцiя
29.10.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5000.00грн
Ровенькiвський мiський суд Луганської областi
Перша iнстанцiя
26.07.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Про визнання частини правочину недiйсним
Київський районний суд м.Харкова
Перша iнстанцiя
25.10.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 29660.59грн
Бабушкiнський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
15.02.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 62155.65грн
Апостолiвський районний суд Днiпропетровської областi
В позовi вiдмовлено
11.09.2013

ПП «Алвiс»
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 36889.07грн
Єнакiївський мiський суд
В позовi вiдмовлено
18.09.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед» третя особа
Стягнення 102560.48грн
Автозаводський районний суд м.Кременчука
Позов задоволено
24.07.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 46862.47грн
Жовтневий районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
07.08.2013
Особа 1
ТзОВ «Ламан-Транс-Експрес»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5000.00грн
Пустомитiвський районний суд Львiвської областi
В позовi вiдмовлено
03.06.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 7000.00грн
Сiмферопольський районний суд АР Крим
Апеляцiйна iнстанцiя, мирова угода
26.02.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 18500.00грн
Комiнтернiвський районний суд м.Харкова
В позовi вiдмовлено
20.06.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 11852.85грн
Київський районний суд м.Сiмферополь
В позовi вiдмовлено
05.06.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 3551.86грн
Жовтневий районний суд м.Днiпропетровська
В позовi вiдмовлено
06.06.2013

Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 37445.00грн
Бориспiльський мiськрайонний суд Київської областi
В позовi вiдмовлено
23.09.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Визнання недiйсним полiсу
Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi
Позов задоволено
28.05.2013
Особа 1
ТОВ «ЛАА ТРАНС»
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 41634.69грн майнової шкоди,
Стягнення 5000.00грн моральної шкоди
Стягнення 29758.52грн майнової шкоди, стягнення 5000.00грн моральної шкоди
35963.59грн майнової шкоди
Малинський районний суд Житомирської областi
Вироком суду I iнстанцiї в задоволеннi позовiв вiдмовлено.
Апеляцiйна iнстанцiя
13.05.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 16185.00грн
Солом’янський районний суд м.Києва
Справа у судi I iнстанцiї, призначено судову експертизу, провадження зупинено
01.03.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5700.00грн матерiальної шкоди, 60тис.грн моральної шкоди
Орджонiкiдзевський районний суд Днiпропетровської областi
У судi I iнстанцiї
16.10.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 9642.61грн
Святошинський районний суд м.Києва
Апеляцiйний суд м.Києва
Апеляцiйна iнстанцiя
08.11.2013
ПрАТ СК «Українська акцiонерна страхова компанiя «Аска»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 19441.31грн
Господарський суд Днiпропетровської областi
Днiпропетровський апеляцiйний господарський суд
Апеляцiйна iнстанцiя
03.04.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
Стягнення 455163.42грн

Центральний районний суд м.Сiмферополя
Перша iнстанцiя
17.11.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 2618.55
Апостолiвський районний суд Днiпропетровської областi
Перша iнстанцiя
25.02.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 39425.00
Дарницький районний суд м.Києва
Апеляцiйний суд м.Києва
Апеляцiйна iнстанцiя, в позовi вiдмовлено в повному обсязi
18.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 34683.08грн
Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
15.10.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 63031.50грн
Подiльський районний суд м.Києва
Перша iнстанцiя
22.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 11240.45грн
Баглiйський районний суд м.Днiпродзержинська
Перша iнстанцiя
22.11.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 40500.00грн
Кiровський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
22.07.2013
Особа 1
ТОВ «ТК «Альбiон»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 8936.66грн
Бабушкiнський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
24.01.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Особа 2

Стягнення 16086.99грн
Судацький мiський суд АР Крим
В позовi вiдмовлено
30.05.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 13894.07грн
Жовтневий районний суд м.Марiуполя
Перша iнстанцiя
21.08.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 73500.00грн
Днiпровський районний суд м.Днiпродзержинська
Перша iнстанцiя
25.11.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 21300.00грн
Рiвненський районний суд Рiвненської областi
Перша iнстанцiя
29.10.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5000.00грн
Ровенькiвський мiський суд Луганської областi
Перша iнстанцiя
26.07.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Про визнання частини правочину недiйсним
Київський районний суд м.Харкова
Перша iнстанцiя
25.10.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 29660.59грн
Бабушкiнський районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
15.02.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 62155.65грн
Апостолiвський районний суд Днiпропетровської областi
В позовi вiдмовлено
11.09.2013
ПП «Алвiс»
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 36889.07грн
Єнакiївський мiський суд

В позовi вiдмовлено
18.09.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед» третя особа
Стягнення 102560.48грн
Автозаводський районний суд м.Кременчука
Позов задоволено
24.07.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 46862.47грн
Жовтневий районний суд м.Днiпропетровська
Перша iнстанцiя
07.08.2013
Особа 1
ТзОВ «Ламан-Транс-Експрес»
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 5000.00грн
Пустомитiвський районний суд Львiвської областi
В позовi вiдмовлено
03.06.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 7000.00грн
Сiмферопольський районний суд АР Крим
Апеляцiйна iнстанцiя, мирова угода
26.02.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 18500.00грн
Комiнтернiвський районний суд м.Харкова
В позовi вiдмовлено
20.06.2013
Особа 1
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 11852.85грн
Київський районний суд м.Сiмферополь
В позовi вiдмовлено
05.06.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 3551.86грн
Жовтневий районний суд м.Днiпропетровська
В позовi вiдмовлено
06.06.2013
Особа 1
Особа 2
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Стягнення 37445.00грн
Бориспiльський мiськрайонний суд Київської областi

В позовi вiдмовлено
23.09.2013
ПрАТ СК «Днiпроiнмед»
Визнання недiйсним полiсу
Апеляцiйний суд Днiпропетровської областi
Позов задоволено
30.11.2012
ТВД СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.12.2012
СК «Кю Бi I»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 53 765,57
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.12.2012
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 664,75
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
26.12.2012
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 561,96
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
16.11.2012
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 39 910,98
Iллiчiвський районний суд
м. Марiуполя
розгляд завершено
06.12.2012
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 021,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.09.2012
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 8 030,84
Новомосковський мiжрайонний суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.12.2012
ТОВ «УМiТ»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 38 401,23

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.01.2013
СК «Омега»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 11 675,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 628,96
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 719,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
02.11.2012
СК «Гарантiя»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
28.12.2012
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 30 880,56
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 006,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 784,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.01.2013
СК «Металург»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 566,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
16.03.2013
СК «Днiпроiнмед» Особа 1
стягнення в порядну регресу 14 379,77

Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
04.01.2013
Особо 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 28 979,58
Слов’янський мiськрайонний суд Донецької областi
розгляд завершено
06.02.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 142,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.01.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 23 533,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.02.2013
СК «УТСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 39 251,07
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.02.2013
СК «Провiдна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 967,29
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.12.2012
СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.02.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 165,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
15.01.2013
Цивiльнi позивачi Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування Загальна сума позовiв –
244 671,00
Василiвський районний суд Запорiзької областi
розгляд завершено
14.02.2013
СК «Гарантiя»

СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 18 800,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.02.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 154,24
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.03.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 788,23
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.03.2013
СК «Гарантiя»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 947,60
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.03.2013
ТОВ «Донморепродукт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 49 000,00
Київський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 651,17
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 236,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 220,76
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 42 276,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.03.2013

СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 50 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.03.2013
СК «Гарант-Система»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 303,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
22.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 348,92
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 509,25
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.03.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 19 506,55
Торезький мiський суд Донецької обл.
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 580,17
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.04.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 618,11
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 447,19
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 319,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

03.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 092,87
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 065,71
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.04.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 823,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.04.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 29 128,98
Василiвський районний суд Запорiзької областi
розгляд триває
09.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 983,94
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 777,95
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «Брокбiзнес»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 33 278,54
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.04.2013
СК «Металург»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 363,43
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 518,61
Господарський суд Днiпропетровської областi

розгляд завершено
10.04.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 133,67
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
11.04.2013
СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 17 589,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 839,80
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 174,18
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.03.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 50 000,00
Шевченкiвський районний суд м. Києва
розгляд завершено
22.04.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 1 608,00
Кiровський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
26.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 43 737,00

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 173,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
26.04.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 052,72
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Брокбiзнес»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 948,79
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 241,13
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 593,87
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 1 813,20
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.04.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 702,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 170,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»

стягнення в порядну регресу 1 210,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 599,95
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.05.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 19 593,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.05.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 6 207,12
Ленiнський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
15.05.2013
СК «Iнго»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
11.06.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 2 886,36
Кiровський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
21.05.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 003,08
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 13 427,13
Тячiський районний суд Закарпатської областi
розгляд завершено
28.05.2013
СК «Українська страхова група»

СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 764,77
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
28.05.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 420,30
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.05.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 998,06
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.05.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 228,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
24.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 31 331,81
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
11.06.2013
СК «КЮ БI I»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 815,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 100,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 23 729,77
Київський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
12.06.2013
СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 110,27
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.06.2013

СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 205,02
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.06.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 484,31
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.06.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 338,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.06.2013
СК «Київська Русь»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 31 962,61
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
07.06.2013
СК «Граве Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 28 083,26
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 860,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
28.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 12 429,55
Приморський районний суд м. Марiуполя
розгляд завершено
28.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 30 220,80
Приморський районний суд м. Одеси
розгляд завершено
21.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 43 863,15
Харкiвський районний суд
розгляд завершено

04.07.2013
СК «ВiДi Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 270,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.062013
СК «Альфа Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 717,32
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.06.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 486,99
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.06.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 112,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.07.2013
Цивiльнi позивачi Особа 1, Особа 2, Особа 3
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування Загальна сума позовiв 105 208,00
Довгинцiвсткий районний суд м. Кривий Рiг
розгляд завершено
15.07.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 365,25
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.07.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 388,86
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
11.07.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 5 720,00
Залiзничний районний суд м. Львова
розгляд завершено
24.07.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 17 137,54
Господарський суд Днiпропетровської областi

розгляд завершено
18.04.2013
Особа 1, Особа 2
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 24 523,80
Гiрницький районний суд м. Макiївки
розгляд триває
31.07.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 18 563,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 627,91
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 46 862,47
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 824,42
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 876,11
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 444,16
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 807,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 500,00

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «Рiтейл-Страхуання»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 075,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 27 948,56
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 31 067,49
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 356,66
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 589,12
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 671,93
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.08.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.08.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 270,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»

стягнення в порядну регресу 41 500,42
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 332,82
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 689,14
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 37 644,42
Ворошиловський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
20.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 349,59
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 971,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 30 834,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.07.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 11 760,06
Єнакiєвський мiський суд Донецької областi
розгляд триває
30.08.2013
СК «АХА Страхування»

СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 37 982,93
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 33 549,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.09.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 950,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 314,89
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.08.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 45 071,56
Ясинуватський мiський суд Донецької областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 277,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 379,76
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.08.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 718,46
Ленiнський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
20.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 860,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.09.2013

СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 092,86
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.09.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 300,05
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 891,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 197,51
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 094,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
23.08.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 25 000,00
Оболонський районний суд м. Києва
розгляд завершено
23.08.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
Визнання полiсу недiйсним
Шевченкiвський районний суд м. Києва
розгляд завершено
25.09.2013
Цивiльний позивач Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 110 575,00
Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд триває
10.10.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 675,12
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

08.10.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 28289,05
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.10.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 46 827,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.10.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 833,47
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.10.2013
СК «Провiдна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 835,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 342,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 590,65
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 170,24
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
16.10.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 34 924,92
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 45 577,00
Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцiв

розгляд триває
23.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 947,70
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 558,48
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 063,55
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.09.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 429,91
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 62 145,04
Олександрiйський мiський суд Кiровоградської областi
розгляд завершено
23.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 52 000,00
Центральний районний суд м. Миколаєва
розгляд триває
13.11.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 27 550,37
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.11.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 19 441,31
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 971,18

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.11.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 620,43
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 122,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 590,58
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 48 098,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 523,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
22.11.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 42 100,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.11.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 830,61
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.12.2012
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»

стягнення в порядну регресу 6 288,82
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.12.2012
Цивiльний позивач Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 11 962,22
Київський районний суд м. Харкова
розгляд триває
30.11.2012
ТВД СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.12.2012
СК «Кю Бi I»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 53 765,57
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.12.2012
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 664,75
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
26.12.2012
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 561,96
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
16.11.2012
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 39 910,98
Iллiчiвський районний суд
м. Марiуполя
розгляд завершено
06.12.2012
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 021,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.09.2012
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 8 030,84
Новомосковський мiжрайонний суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.12.2012

ТОВ «УМiТ»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 38 401,23
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.01.2013
СК «Омега»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 11 675,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 628,96
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 719,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
02.11.2012
СК «Гарантiя»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
28.12.2012
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 30 880,56
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 006,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.01.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 784,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.01.2013
СК «Металург»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 566,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

16.03.2013
СК «Днiпроiнмед» Особа 1
стягнення в порядну регресу 14 379,77
Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
04.01.2013
Особо 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 28 979,58
Слов’янський мiськрайонний суд Донецької областi
розгляд завершено
06.02.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 142,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.01.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 23 533,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.02.2013
СК «УТСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 39 251,07
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.02.2013
СК «Провiдна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 967,29
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.12.2012
СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.02.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 165,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
15.01.2013
Цивiльнi позивачi Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування Загальна сума позовiв –
244 671,00
Василiвський районний суд Запорiзької областi

розгляд завершено
14.02.2013
СК «Гарантiя»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 18 800,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.02.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 154,24
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.03.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 788,23
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.03.2013
СК «Гарантiя»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 947,60
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.03.2013
ТОВ «Донморепродукт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 49 000,00
Київський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 651,17
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 236,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 220,76
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 42 276,50

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.03.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 50 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.03.2013
СК «Гарант-Система»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 303,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
22.03.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 348,92
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 509,25
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.03.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 19 506,55
Торезький мiський суд Донецької обл.
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 580,17
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.04.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 618,11
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 447,19
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.03.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»

стягнення в порядну регресу 6 319,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 092,87
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 065,71
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.04.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 823,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.04.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 29 128,98
Василiвський районний суд Запорiзької областi
розгляд триває
09.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 983,94
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 777,95
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «Брокбiзнес»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 33 278,54
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.04.2013
СК «Металург»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 363,43
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.04.2013
СК «АХА Страхування»

СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 518,61
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 133,67
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
11.04.2013
СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 17 589,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 839,80
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.04.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 174,18
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.03.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 50 000,00
Шевченкiвський районний суд м. Києва
розгляд завершено
22.04.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 1 608,00
Кiровський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
26.04.2013

СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 43 737,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 173,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
26.04.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 052,72
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Брокбiзнес»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 948,79
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 241,13
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Український страховий стандарт»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 593,87
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.04.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 1 813,20
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.04.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 702,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 170,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

30.04.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 1 210,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.04.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 599,95
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.05.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 19 593,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.05.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 000,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 6 207,12
Ленiнський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
15.05.2013
СК «Iнго»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
11.06.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 2 886,36
Кiровський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
21.05.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 003,08
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
03.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 13 427,13
Тячiський районний суд Закарпатської областi

розгляд завершено
28.05.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 764,77
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
28.05.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 420,30
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.05.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 998,06
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.05.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 228,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
24.05.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 31 331,81
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
11.06.2013
СК «КЮ БI I»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 815,34
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
06.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 100,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 23 729,77
Київський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
12.06.2013
СК «Провiта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 110,27

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.06.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 205,02
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.06.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 484,31
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.06.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 338,50
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.06.2013
СК «Київська Русь»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 31 962,61
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
07.06.2013
СК «Граве Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 28 083,26
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 860,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
28.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 12 429,55
Приморський районний суд м. Марiуполя
розгляд завершено
28.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 30 220,80
Приморський районний суд м. Одеси
розгляд завершено
21.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»

стягнення страхового вiдшкодування 43 863,15
Харкiвський районний суд
розгляд завершено
04.07.2013
СК «ВiДi Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 270,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.062013
СК «Альфа Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 717,32
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.06.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 486,99
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.06.2013
СК «ТАС»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 112,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.07.2013
Цивiльнi позивачi Особа 1, Особа 2, Особа 3
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування Загальна сума позовiв 105 208,00
Довгинцiвсткий районний суд м. Кривий Рiг
розгляд завершено
15.07.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 365,25
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.07.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 388,86
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
11.07.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 5 720,00
Залiзничний районний суд м. Львова
розгляд завершено
24.07.2013
СК «Унiка»

СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 17 137,54
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.04.2013
Особа 1, Особа 2
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 24 523,80
Гiрницький районний суд м. Макiївки
розгляд триває
31.07.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 18 563,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 627,91
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.06.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 46 862,47
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 824,42
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 876,11
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 444,16
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 22 807,44
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013

СК «Оранта»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 500,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «Рiтейл-Страхуання»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 075,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 27 948,56
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 31 067,49
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
01.08.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 356,66
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 589,12
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 671,93
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
13.08.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.08.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 25 270,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 41 500,42
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
31.07.2013
СК «Iнгосстрах»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 332,82
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 14 689,14
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 37 644,42
Ворошиловський районний суд м. Донецька
розгляд завершено
20.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 349,59
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.08.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 971,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 30 834,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
25.07.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 11 760,06
Єнакiєвський мiський суд Донецької областi

розгляд триває
30.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 37 982,93
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.08.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 33 549,69
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
04.09.2013
СК «Європейський страховий альянс»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 950,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
05.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 314,89
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
30.08.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 45 071,56
Ясинуватський мiський суд Донецької областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 16 277,88
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 379,76
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.08.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 718,46
Ленiнський районний суд м. Кiровограда
розгляд завершено
20.06.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 860,90

Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.09.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 092,86
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
19.09.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 300,05
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 891,83
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 2 197,51
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
12.09.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 8 094,10
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
23.08.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
стягнення в порядну регресу 25 000,00
Оболонський районний суд м. Києва
розгляд завершено
23.08.2013
СК «Днiпроiнмед»
Особа 1
Визнання полiсу недiйсним
Шевченкiвський районний суд м. Києва
розгляд завершено
25.09.2013
Цивiльний позивач Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 110 575,00
Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська
розгляд триває
10.10.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»

стягнення в порядну регресу 8 675,12
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.10.2013
СК «Унiка»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 28289,05
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.10.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 46 827,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
09.10.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 3 833,47
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
10.10.2013
СК «Провiдна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 835,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «Українська страхова група»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 342,45
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 590,65
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
17.10.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 13 170,24
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
16.10.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 34 924,92
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.09.2013
Особа 1

СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 45 577,00
Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцiв
розгляд триває
23.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 5 947,70
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 558,48
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
29.10.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 4 063,55
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.09.2013
СК «Арсенал Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 9 429,91
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 62 145,04
Олександрiйський мiський суд Кiровоградської областi
розгляд завершено
23.09.2013
Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 52 000,00
Центральний районний суд м. Миколаєва
розгляд триває
13.11.2013
СК «Вусо»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 27 550,37
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
08.11.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 19 441,31
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.11.2013

СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 971,18
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
20.11.2013
СК «Гарант-Авто»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 10 620,43
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 20 122,90
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 15 590,58
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «Аска»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 48 098,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
21.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 7 523,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
22.11.2013
СК «УПСК»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 42 100,63
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
14.11.2013
СК «АХА Страхування»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 49 490,00
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
27.11.2013
СК «Країна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 12 830,61
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено

04.12.2012
СК «Iнго Україна»
СК «Днiпроiнмед»
стягнення в порядну регресу 6 288,82
Господарський суд Днiпропетровської областi
розгляд завершено
18.12.2012
Цивiльний позивач Особа 1
СК «Днiпроiнмед»
стягнення страхового вiдшкодування 11 962,22
Київський районний суд м. Харкова
розгляд триває
28.11.2013р.
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Про скасування Розпорядження № 3482 вiд 04.10.2013р. про застосування заходу впливу до ПРАТ
СК «Днiпроiнмед»
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд триває
04.12.2013р.
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Про скасування Розпорядження № 3290 вiд 19.09.2013р. про застосування заходу впливу до ПРАТ
СК «Днiпроiнмед»
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд триває
05.09.2013р.
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Про скасування Постанови № 264/13-11/13/3 про застосування штрафної санкцiї за
правопорушення, вчиненi на ринках фiнансових послуг
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд завершено
22.11.2013р.
Позивач Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговельно-сервiсна компанiя Свiтло
шахтаря», Вiдповiдач Захiдно-Донбаська об’єднана державна податкова iнспекцiя Головного
управлiння Мiндоходiв у Днiпропетровськiй областi, Третя особа, яка не заявляє самостiйних
вимог на предмет спору на сторонi позивача - ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення №0000462207 вiд
12.11.2013р.
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд триває
20.12.2013р.
Позивач Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВО «УКРСПЕЦКОМПЛЕКТ», Вiдповiдач
Iндустрiальна об’єднана Державна податкова iнспекцiя м. Харкова Головного управлiння
Мiндоходiв у Харкiвськiй областi, Третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог на предмет
спору на сторонi позивача - ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про визнання недiйсним та скасування податкового повiдомлення-рiшення №0000672290 вiд
11.12.2013р.
Харкiвський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд завершено
11.10.2013р.
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» до Державної податкової iнспекцiї у Жовтневому районi м.

Днiпропетровська
Про визнання протиправними дiй щодо складання висновкiв, викладених в актi вiд 09.08.2013р. №
489/222/21870998
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Розгляд справи триває
17.06.2013р.
ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Днiпроiнмед"
, ОСОБА_3
Про вiдшкодування майнової та моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою в
розмiрi 10 000,00 грн.
Судацький мiський районний суд АР Крим
Позов залишено без розгляду (завершено)
01.10.2013р.
ОСОБА_1 до Страхової компанiї 'днiпроiнмед' , ОСОБА_2 , ОСОБА_3
про вiдшкодування майнової та моральної шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою в
розмiрi 47 397,38 грн.
Судацький мiський районний суд АР Крим
Розгляд триває
28.11.2011р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ВАТ «ЕК Днiпрообленерго»
Про вiдшкодування завданої шкоди 55 256,39 грн.
Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд триває
01.10.2013р.
ОСОБА 1 до ОСОБА 2, до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», третя особа на сторонi вiдповiдача, яка не
заявляє самостiйних вимог ОСОБА 4
Про вiдшкодування шкоди, завданої ДТП 14 630,87 грн.
Ленiнський районний суд м. запорiжжя
Розгляд триває
15.04.2013р.
ОСОБА 1 до ОСОБА 2, ТОВ «Днiпрокомунтранс», ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про вiдшкодування матерiальної шкоди, спричиненої ДТП та моральної шкоди в розмiрi 57800,00
грн.
Кiровський районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд триває
15.07.2013р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ОСОБА 2
Про вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної внаслiдок ДТП та понесених судових витрат в
розмiрi 25 830,91 грн.
Орджонiкiдзевський районний суд м. Запорiжжя
Розгляд триває
14.10.2011р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ТОА «АТБ-Маркет»
Про вiдкодування майнової та моральної шкоди, заподiяної внаслiдок ДТП в розмiрi 317 500,25
грн.
Запорiзький районний суд запорiзької областi
Розгляд триває
25.09.2013р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ТОВ «Агросем»
Про стягнення страхового вiдшкодування та вiдкодування матерiальної шкоди, спричиненої ДТП
в розмiрi 62 052,00 грн.
Чорткiвський районний суд Тернопiльської областi
Розгляд завершено

18.02.2013р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», третя особа ОСОБА 2
Про вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок ДТП28 440,00 грн.
Днiпровський районний суд м. Києва, Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська
Розгляд завершено
20.05.2012р.
Позивач ОСОБА 1, Третя особа, що заявляє самостiйнi вимоги на предмет спору ПАТ «Банк
Кредит Днiпро» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування
234 000,31 грн.
Центрально-Мiський районний суд м. Кривого Рогу
Розгляд завершено
17.01.2012р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ОСОБА 2, третя особа, що не заявляє самостiйних вимог
на сторонi позивача – ОСОБА 3
Про вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок ДТП37 353,76 грн.
Святошинський районний суд м. Києва
Розгляд завершено
17.10.2011р.
ОСОБА 1 до ПРАТ СК «Днiпроiнмед», ТОВ «АТБ-маркет»
про вiдшкодування майнової та моральної шкоди, заподiяної внаслiдок ДТП 371 497,00 грн.
Запорiзький районний суд Запорiзької областi
Розгляд завершено
18.12.2012р.
ПАТ УСК «Гарант-Авто» до ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 9 395,95 грн.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
09.04.2013
ПРАТ "Українська пожежно - страхова компанiя", до ПРАТ СК "Днiпроiнмед"
Про стягнення страхового вiдшкодування в порядку регресу 25 943 грн. 35 коп.
Господарський суд Днiпропетровської областi
Розгляд завершено
01.02.2013р.
ОСОБА 1 до ОСОБА 2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
про вiдшкодування шкоди внаслiдок ДТП 13 254,00 грн.
Деснянський районний суд мiста Києва
Розгляд завершено
09.11.2012р.
ОСОБА 1 до ОСОБА 2, ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
про вiдшкодування шкоди внаслiдок ДТП 49000,00 грн.
Орджонiкiдзевський районний суд мiста Києва
Розгляд завершено
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового
стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та
аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

9613

2878

7526

861

17139

3739

будівлі та
споруди

7856

2561

7526

861

15382

3422

машини та
обладнання

302

192

0

0

302

192

транспортні
засоби

1224

0

0

0

1224

0

інші

231

125

0

0

231

125

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

9613

2878

7526

861

17139

3739

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис 5.1. У фiнансовому облiку Товариства необоротнi активи визнаються по первiснiй вартостi тобто
по фактичнiй собiвартостi основних засобiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi
iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу його подальший облiк здiйснюється
за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченого зносу. Нарахування
амортизацiї (зносу) необоротних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом з метою
рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного
використання активу.
Станом на 01.01.2013 року на балансi Товариства облiковувались основнi засоби, первiсна вартiсть
яких становила 11 966 тис.грн., знос – 2 353 тис.грн., справедлива (залишкова) вартiсть – 9613
тис.грн.
Протягом звiтного року надiйшло всього основних засобiв на суму первiсної вартостi 5 тис.грн.,
нараховано амортизацiї всього за рiк на суму 763 тис.грн. Станом на 31.12.2013 року на балансi
Товариства облiковувались основнi засоби первiсна вартiсть яких становила 4 385 тис.грн., знос –
1 507 тис.грн., залишкова вартiсть – 2 878 тис.грн.
Основнi засоби Товариства за строками корисного використання розподiляються на групи:
група 3 "будiвлi, споруди" - строк корисного використання - 50 рокiв;
передавальнi пристрої (лiнiї та вузли зв’язку i передач, мiнi АТС, системи безпеки) - строк
корисного використання (фiнансовий облiк) 10- 15 рокiв;
група 4.1. "машини та обладнання", з них:
кондицiонери, системи вентиляцiї та кондицiонування, вiдеореєстрацiї - строк корисного
використання 5-10 рокiв.
група 4.2. "комп'ютери та комплектуючi" - строк корисного використання 4-5 рокiв.
група 4.3. "iнша оргтехнiка" - строк корисного використання 4 роки.
група 5.0. "транспортнi засоби" - строк корисного використання 5-10 рокiв.
група 6.0. "iншi нематерiальнi активи" - строк корисного використання 10 рокiв.
група 6.1. "меблi" - строк корисного використання 4 роки.
група 6.2. "iншi iнструменти та iнвентар" - строк корисного використання 4 роки.

група 9.0. "Iншi основнi засоби" - строк корисного використання 4-12 рокiв.
Станом на 31 грудня 2013 року в Товариствi вiдсутнi збiльшення або зменшення, якi б виникали в
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
створених безпосередньо у власному капiталi.
Рiвень використання основних засобiв Товариством - 100%.
5.2.Всi основнi засоби є виробничого призначення i використовуються для забезпечення поточної
дiяльностi Товариства. Iнформацiя щодо запланованих модернiзацiї та придбання основних
засобiв або iнших активiв вiдсутня.
5.3. У звiтному роцi Товариством капiтальний та поточний ремонт основних засобiв не
здiйснювався.
5.4. Станом на 31 грудня 2013 року у Товариствi вiдсутнi основнi засоби, що оформленi у заставу.
5.5. Iнформацiя про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв вiдсутня.
5.6. Станом на 31 грудня 2013 року в Товариствi вiдсутнi основнi засоби стосовно яких є
передбаченi чинним законодавством обмеження щодо володiння, користування чи розпорядження;
вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
вiдсутнi основнi засоби, що вилученi з експлуатацiї для продажу.
5.7.Переоцiнка основних засобiв протягом 2013 року не проводилась.
5.8. Незавершене будiвництво, незавершенi капiтальнi вкладення Товариства облiковуються за
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть примiщень, капiтальних вкладень та полiпшення
орендованого майна – це їх справедлива вартiсть на дату придбання. Такi активи не
амортизуються до доведення активу до стану, коли вiн буде повнiстю готовим до використання.
Пiсля завершення робiт, активи переводяться до складу примiщень. Станом на кiнець звiтного
року незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдсутнi.
5.9. Iнформацiя про дочiрнi пiдприємства Товариства вiдсутня.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

390248

356053

Статутний капітал
(тис. грн.)

37632

37632

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

37632

37362

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний перiод
перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст.155 Цивiльного
кодексу України. Вартiсть чистих активiв складає у звiтному перiодi 390 248 тис. грн., рiзниця
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 352 616 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний перiод
перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст.155 Цивiльного
кодексу України. Вартiсть чистих активiв складає у попередньому перiодi 356 053 тис. грн.,
рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 318 421
тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

Зобов'язання за
цінними паперами

X

35000

X

X

X

35000

X

X

Зобов'язання за
цiнними паперами(за
облiгацiями)

08.11.2013

35000

10

28.07.2021

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1129

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

142905

X

X

Усього зобов'язань

X

179035

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

Опис:

Iншi зобов’язання включають страховi резерви у сумi 76 409 тис грн, що складаються з
резерву збиткiв або резерву належних витрат у сумi 10 626 тис грн та резерву незароблених
премiй у сумi 65 783 тис грн., та поточнi зобов’язання у сумi 66 496 тис грн., що, окрiм
податкових зобов’язань, сума яких зазначена вище, включають поточну кредиторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 88 тис грн., поточну кредиторську
заборгованiсть за страховою дiяльнiстю у сумi 1 534 тис грн та iншi поточнi зобов’язання у
сумi 64 874 тис грн

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.01.2013

17.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

12.03.2013

14.03.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

07.08.2013

08.08.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі

29.11.2013

02.12.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «Днiпровська
Аудиторська група»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

33612773

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

49101, м. Днiпропетровськ,
вул. Свердлова, 30/32, кв. 46

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3636 29.09.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

ТОВ «Днiпровська Аудиторська
група»
33612773
49101, м. Днiпропетровськ, вул.
Свердлова, 30/32, кв. 46
3636 29.09.2005

16.04.2014

Текст аудиторського висновку (звіту)
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА
ГРУПА».
Аудиторська компанiя здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати України про
внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3636, виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України
№ 153/3 вiд 29 вересня 2005 року. Вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 219/3 вiд 14 липня 2010

року термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 14 липня 2015 року.
Аудиторська компанiя внесена до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Державної
Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02 листопада 2010 року №1660. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва про
внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 1219, серiя АБ номер 001121, строк дiї з 02 листопада
2010 року по 14 липня 2015року.
Аудиторська компанiя включена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 28 сiчня 2014 року №236.
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 0095, строк дiї з 28 сiчня 2014 року по 14 липня 2015 року.
Мiсцезнаходження: 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.
Телефон: +38 056 788 30 87.
Основнi вiдомостi про товариство:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страхова компанiя «Днiпроiнмед».
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 21870998.
Мiсцезнаходження: 49005, м. Днiпропетровськ, вул. Симферопольська, буд.21, кiмната 307.
Дата державної реєстрацiї: 18.11.1994 р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«Днiпроiнмед», у складi що додається, а саме: звiту про фiнансовий стан (баланс) на 31.12.2013р. та вiдповiдних звiтiв
про фiнансовi результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв (за прямим методом) та власний капiтал за рiк, який
закiнчився цiєю датою, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. При проведеннi аудиту також дотриманi
«Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй
мiсцевої позики)», затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року
№1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є прийнятною.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариства, яка вiдображена в Балансi на 31 грудня
2013р., склала 56524тис.грн. Управлiнський персонал, на нашу думку, зависив суму дебiторської заборгованостi
внаслiдок вiдображення такої заборгованостi по договорам в момент їх складання, а не в момент перерахунку
страхового внеску, як вказано в умовах цих договорiв. Облiковi записи Товариства свiдчать про те, що ще
перевищення склало 5078 тис. грн. Як би дебiторська заборгованiсть була вiдображена вiрно, то, вiдповiдно,сума
резерву незароблених премiй зменшилась би на 3701 тис. грн., а дохiд Товариства зменшився би на 1377 тис. грн
Вплив цього питання на фiнансову звiтнiсть є суттєвим, проте не всеохоплюючим. Тому ми не змогли пiдтвердити
пов’язану з цим питанням частину активiв та фiнансового результату товариства, якi могли б корегуватись. При цьому
вважаємо, що управлiнський персонал товариства вiдповiдно використовує припущення про безперервнiсть
дiяльностi.
Висловлення думки:
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi “Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки”, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю, в усiх суттєвих

аспектах, про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«ДНIПРОIНМЕД» на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та рух власного капiталу
за фiнансовий рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової
звiтностi.
Пояснювальний параграф щодо висновку аудитора:
Звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування товариства. Такi ризики обумовленi зовнiшнiми
чинниками. Ризики пов’язанi: з загальною економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi; полiтичною ситуацiєю в державi
Україна; можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування, iнше. При цьому
вважаємо, що управлiнський персонал товариства вiдповiдно використовує припущення про безперервнiсть
дiяльностi. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв:
Вимоги щодо розкриття наведеної нижче iнформацiї наведенi в «Вимогах до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360:
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року бiльше розмiру статутного капiталу. Вартiсть чистих
активiв товариства на кiнець звiтного року вiдповiдає вимогам законодавства, а саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного
кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.
Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад якої
передбачено «Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 03.12.2013 року № 2826. До дати
формування звiту аудитора така iнша iнформацiя в повному обсязi товариством не сформована та, вiдповiдно,
аудитором не перевiрялась. Вiдповiдно ми не висловлюємо думку щодо такої iнформацiї.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
звiтностi) вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства».
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає Закону України «Про акцiонернi товариства». В товариствi
створена служба внутрiшнього аудиту (контролю) та призначена окрема посадова особа для проведення внутрiшнього
аудиту (контролю), така особа пiдпорядковується виключно Наглядовiй радi товариства.
Визнаючи можливiсть iснування суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, нами була
проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Вважаємо, що такий ризик є низьким.

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

2013

1

0

2

2011

3

2

3

0

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Національна 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):

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): В 2013 роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

11

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(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

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

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):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
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
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Змiни у законодавствi щодо вимог
до аудитора.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Внутрiшнiй аудитор.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Планування залучень iнвестицiй на наступнi три роки не
здiйснюється через нестабiльну економiчну ситуацiю в країнi. Спосiб залучення

iнвестицiй буде визначатися вiдповiдно до поточного стану економiки на кожен
конкретний момент.

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Вiдповiдно до статуту ПРАТ СК «Днiпроiнмед» створено з цiллю сприяння створення ринку
страхових послуг, посилення страхового захисту майнових iнтересiв юридичних та фiзичних осiб.
Страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням
страхових резервiв та їх управлiнням.
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 зміна їх складу за рік.
Фiзична особа – Бiлинська Н.Я. За звiтний рiк склад власникiв iстотної участi не змiнювався.
Склад власникiв iстотної участi вимогам чинного законодавства вiдповiдає.
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.

Вiдсутнi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам
фiнансових послуг.
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.
Протягом звiтного перiоду Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг були винесенi два розпорядження про застосування заходу впливу до
ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у виглядi приписiв щодо усунення виявлених порушень, якi були
виконанi та протягом звiтного року була винесена постанова про застосування штрафної санкцiї,
яка була скасована постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд
25.09.2013р. Протягом звiтного перiоду Днiпровським територiальним управлiнням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 2 рази були накладенi санкцiї за правопорушення на
ринку цiнних паперiв у виглядi штрафу, якi були сплаченi у повному обсязi. Протягом звiтного
перiоду Державною податковою iнспекцiєю в Жовтневому районi м. Днiпропетровська були
винесенi Податковi повiдомлення-рiшення вiд 13.08.2013 р. за № 0003711502, 0003721502,
0003731502, якi було скасовано у судовому порядку та рiшення суду набуло чинностi. Протягом
звiтного перiоду було накладено арешти на грошовi кошти, якi були скасованi рiшенням
Шевченкiвського районного суду м. Києва. Заходи впливу до членiв наглядової ради та
виконавчого органу не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння страховими ризиками в ПрАТ СК «Днiпроiнмед» здiйснюється згiдно
процедур андерайтингу та передачi ризикiв у перестрахування з урахуванням принципiв
збалансованого страхового портфелю вiдповiдно до полiтики ПрАТ СК «Днiпроiнмед» та вимог
чинного законодавства. ПРАТ СК «Днiпроiнмед» протягом 2013 року здiйснювало управлiння
ризиками легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування
тероризму з урахуванням результатiв iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi клiєнта,
послуг, що надаються клiєнту, аналiзу операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому
стану i змiсту дiяльностi клiєнта. Ключовi характеристики системи управлiння ризиками: ПРАТ
СК «Днiпроiнмед» здiйснює оцiнювання ризикiв суб'єктом первинного фiнансового монiторингу
за вiдповiдними критерiями, зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням країни
реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання) активiв, i видом
товарiв та послуг. Для зменшення виявлених ризикiв ПРАТ СК «Днiпроiнмед» вживає заходiв, що
зокрема включають: здiйснення поглибленої iдентифiкацiї клiєнта та перевiрку особи клiєнта
протягом певного перiоду, включаючи його власникiв; додатковi вимоги до клiєнта при вiдкриттi
рахунка чи встановленнi вiдносин з ним; збiльшення частоти проведення перевiрок особи клiєнта,
включаючи його власникiв; збiр iнформацiї з метою формування уявлення про дiяльнiсть клiєнта,
природу та рiвень операцiй, що проводяться ним; посилений монiторинг операцiй, що проводяться
клiєнтом. У разi якщо ризик проведення особою операцiй з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму оцiнюється як пiдвищений, операцiям
такої особи придiляється пiдвищена увага. Для зменшення виявлених ризикiв установа
(вiдокремлений пiдроздiл) вживає заходiв, що, зокрема, включають: здiйснення поглибленої
iдентифiкацiї клiєнта та перевiрку особи клiєнта протягом певного перiоду, включаючи його
власникiв; додатковi вимоги до клiєнта при встановленнi вiдносин з ним; збiльшення частоти
проведення перевiрок особи клiєнта, включаючи його власникiв; збiр iнформацiї з метою
формування уявлення про дiяльнiсть клiєнта, природу та рiвень операцiй, що проводяться ним;
посилений монiторинг операцiй, що проводяться клiєнтом. Установа вживає заходiв контролю з
метою управлiння ризиками, зокрема забезпечує уточнення критерiїв ризику з урахуванням
критерiїв ризику, визначених Держфiнмонiторингом, а також за результатами узагальнення
власної практики запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним

шляхом, або фiнансуванню тероризму. Управлiння ризиками, це заходи, якi здiйснюються
вiдповiдними працiвниками установи, з визначення, оцiнки, монiторингу, контролю ризикiв, що
спрямованi на їх зменшення до прийнятного рiвня.
6. Вкажіть інформацію про результати 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.
Протягом звiтного перiоду система внутрiшнього аудиту функцiонувала згiдно з вимогами
чинного законодавства. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi складено за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, наведенi у роздiлi «Рiчна фiнансова звiтнiсть».
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
розмiр не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Фактiв купiвлi-продажу протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у
статутi розмiр не було
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 звiтного перiоду були здiйсненi сiм операцiй з пов’язаними особами з продажу майна на
суму 183 тис. грн
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку (звiту) не було.
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)
У звiтному роцi обраний зовнiшнiй аудитор – ТОВ «Днiпровська Аудиторська група», код за
ЄДРПОУ 33612773, мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
загальний стаж аудиторської дiяльностi – 9 рокiв;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - ТОВ «Днiпровська
Аудиторська група» надає аудиторськi послуги ПрАТ СК «Днiпроiнмед» вперше;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року - iншi
аудиторськi послуги протягом 2013 року фiнансовiй установi не надавались;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора - випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора не було;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв - ротацiї аудиторiв у
фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв не було;
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком
(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
розгляд скарг здiйснюється Юридичним управлiнням. За результатом розгляду скарг приймається
рiшення, яке у строки, передбаченi чинним законодавством України письмово повiдомляється
скаржнику.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
головний юрисконсульт з претензiйно-позовної та регресної роботи Iвах Євген Вiкторович;
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг) - протягом звiтного року
до ПРАТ СК «Днiпроiнмед» надiйшло 25 скарг щодо виплат страхового вiдшкодування. Зазначенi
скарги не було задоволено через вiдсутнiсть на це пiдстав вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та
результати їх розгляду - до ПРАТ СК «Днiпроiнмед» у звiтному роцi пред’явленi регреснi позови,
розгляд яких триває, а також є в наявностi позови щодо виплат страхових вiдшкодувань, розгляд
яких також триває.
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21870998

за КОАТУУ 1210136900

Організаційноправова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування
життя

Середня кількість
працівників

129

за КОПФГ

96220

за КВЕД

65.12

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
49005, м. Днiпропетровськ, вул.
Сiмферопольська, б. 21, к. 307

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

581

517

617

первісна вартість

1001

894

894

857

накопичена амортизація

1002

313

377

240

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7637

945

8151

первісна вартість

1011

9416

1835

9783

знос

1012

1779

890

1632

Інвестиційна нерухомість:

1015

1976

1933

2035

первісна вартість

1016

2550

2550

2550

знос

1017

574

617

515

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

373259

355995

102583

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

6884

7621

4197

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

390337

367011

117583

Запаси

1100

621

456

639

Виробничі запаси

1101

621

456

639

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

27200

56524

21612

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

1

3

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

136

90

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3868

5984

12351

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

10818

Гроші та їх еквіваленти

1165

110134

115726

211470

Готівка

1166

20

19

13

Рахунки в банках

1167

110114

115707

211457

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

18

23491

1729

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

18

23491

1729

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

141977

202272

258622

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

532314

569283

376205

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

37632

37632

37632

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

16000

16000

10000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

302421

288968

156087

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

47648

0

Усього за розділом I

1495

356053

390248

203719

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

99965

35000

99956

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

71522

76409

70294

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

24115

10626

19432

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

47407

65783

50862

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

171487

111409

170250

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

273

88

53

за розрахунками з бюджетом

1620

1999

1129

2093

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1999

1129

2093

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

16

1

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

2395

1534

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

91

64874

90

Усього за розділом IІІ

1695

4774

67626

2236

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

532314

569283

376205

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Бiлинська Н.Я.

Головний бухгалтер

Супрун О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 02 | 26
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДНIПРОIНМЕД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

97454

238737

Чисті зароблені страхові премії

2010

97364

238638

Премії підписані, валова сума

2011

317000

236972

Премії, передані у перестрахування

2012

224734

77

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

18375

(3455)

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

23473

(1712)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

1446

968

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

44943

24904

Валовий:
прибуток

2090

51065

212865

збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

13488

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

13488

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5762

1686

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

5376

7582

Витрати на збут

2150

1570

2214

Інші операційні витрати

2180

8721

2139

Стаття

4683
4683

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

54648

197933

збиток

2195

0

0

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1092

1500

Інші доходи

2240

254102

140596

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

1007

6389

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0)

Інші витрати

2270

271602

166875

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

37233

166765

збиток

2295

0

0

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

3038

7686

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

34195

159079

збиток

2355

0

0

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

34195

159079

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1605

1185

Витрати на оплату праці

2505

2060

4639

Відрахування на соціальні заходи

2510

734

1693

Амортизація

2515

827

1041

Інші операційні витрати

2520

50873

28936

Разом

2550

56099

37494

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник

Бiлинська Н.В.

Головний бухгалтер

Супрун О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 02 | 26
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДНIПРОIНМЕД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

57

88

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

274

2333

Надходження від повернення авансів

3020

2648

1706

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

35

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

285857

232210

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

9080

1846

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4454 )

( 5161 )

Праці

3105

( 1697 )

( 3859 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 806 )

( 1875 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4293 )

( 9182 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 3908 )

( 7782 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 385 )

( 1400 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 804 )

( 506 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 2403 )

( 4208 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 271800 )

( 25116 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 5464 )

( 393 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

6230

187888

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

254004

431535

необоротних активів

3205

498

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

5

5

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

35786

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 290039 )

( 708508 )

необоротних активів

3260

(6)

( 672 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 35041 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(35538)

(276895)

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

95000

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

60000

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 6408 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 100 )

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

( 5921 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

34900

(12329)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

5592

(101336)

Залишок коштів на початок року

3405

110134

211470

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

115726

110134

Примітки
Керівник

Бiлинська Н.В.

Головний бухгалтер

Супрун О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 02 | 26
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДНIПРОIНМЕД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник

Бiлинська Н.В.

Головний бухгалтер

Супрун О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ДНIПРОIНМЕД"

Підприємство

2014 | 02 | 26

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

37632

0

0

16000

302421

0

0

356053

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

37632

0

0

16000

302421

0

0

356053

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

34195

0

0

34195

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

34195

0

0

34195

Залишок на
кінець року

4300

37632

0

0

16000

336616

0

0

390248

Примітки
Керівник

Бiлинська Н.Я.

Головний бухгалтер

Супрун О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
І. Загальні відомості про організацію
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпроінмед» (далі СК) було створено та
зареєстровано відповідно до законодавства України 18 листопада 1994р. Діяльність компаніїї включає страхову
справу та здійснюється через основний офіс, що знаходиться у м. Дніпропетровськ. СК має відокремлені підрозділи:
має наступні відокремленні структурні підрозділи:
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Київ;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Запоріжжя;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Харків;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Донецьк;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Миколаїв;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Одеса;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Херсон;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Кривий
Ріг;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Дніпропетровськ;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Закарпатській
області;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Нікополь;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Рівне;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Чернівці;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Сімферополь;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Черкаси;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Тернопіль;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Львівській
області;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Волинській
області;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Кіровоград;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті ІваноФранківськ;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Житомирській
області;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Дніпродзержинськ;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Вінниця;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Чернігів;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Хмельницькій
області;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Луганськ;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті Полтава;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у місті
Севастополь;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у СМТ
Царичанка;
Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Дніпроінмед» у Одеській
області.
Представництва не займаються будь-якою підприємницькою діяльністю.

-

СК здійснює страхову діяльність за 18 видами добровільного та обов’язкового страхування:
1. у формі добровільного:
страхування від нещасного випадку;
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
страхування здоров’я на випадок хвороби;

страхування наземного транспорту (крім залізничного);
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника));
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
страхування фінансових ризиків.
2. у формі обов’язкового:
медичне страхування;
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд);
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї;
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
СК є асоційованим членом МТСБУ, а також членом Асоціації „Страховий бізнес”.
Найменування СК

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпроінмед»
(скорочене найменування - ПрАТ «СК "Дніпроінмед»)

Код ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма
№ свідоцтва про державну реєстрацію та
дата видачі свідоцтва (виписки з ЄДРПОУ)
Орган, що видав свідоцтво (виписку з ЄДРПОУ)
Дата проведення останніх змін в статутних
документах
Юридична адреса
Поштова адреса

21870998
Приватне акціонерне товариство
Дата та номер запису в ЄДРПОУ: 18.11.1994
№12241050030002340
Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
15.11.2012

Тел/факс
Поточний рахунок
МФО
Назва банку
Основні види діяльності
Кількість учасників
Чисельність працівників

8-(056)-726-55-53; 370-18-96
26508000000000
305299
ПАТ «КБ «Приватбанк»
Страхова діяльність
11
129

49040 м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська 21 оф. 307
49000 м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова 10б оф. 401

Ліцензії

Остання дата публікації інформації про
діяльність емітента назва друкованого органу
Дата та термін виплати дивідендів

серія АВ №584867 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584868 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584869 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584870 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584871 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584872 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584873 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584874 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584875 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584876 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584877 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584878 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584879 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584880 від 25.08.2011 р.
серія АВ №584881 від 25.08.2011 р.
серія АE №190444 від 04.10.2012 р.
серія АE №190445 від 04.10.2012 р.
серія АE №190446 від 04.10.2012 р.
«Україна Бізнес Ревю» №15-16/10, 26 квітня 2013.
Встановлюється щорічними загальними зборами учасників

СК не має дочірніх підприємств.
На 31 грудня 2013 р. та у 2012 р. учасники та відповідно їх частки в статутному капіталі СК представлені таким
чином:
№
Учасник товариства
На 31.12.2012
на 31.12.2013 р.
Кількість
учасників

1.

Фізичні особи
ВСЬОГО:

11 осіб
11

Частка
учасників в
статутному
капіталі,
грн.
37 631 520
37 631 520

Частка
учасника
(%)

100,00 %
100,00%

Кількість
учасників

11 осіб
11

Частка
учасника в
статутному
капіталі,
грн.
37 631 520
37 631 520

Частка
учасника
(%)

100,00 %
100,0000%

ІІ. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі
особливості, які більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не
обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю
валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України.
Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування
адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики,
не типові для країн із розвинутою економікою.
На українську економіку в пливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у
світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності
на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування в
Україні. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки банківського
сектору та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу
до джерел капіталу, а також вартості капіталу для СК та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан,
результати операцій та економічні перспективи СК.
В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної
стабільності СК в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати
негативний вплив на результати та фінансовий стан СК, який неможливо визначити на даний момент.

ІІІ. Основи складання фінансової звітності
Ця неконсолідована фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості, за винятком
деяких фінансових інструментів, які оцінюються відповідно до положень МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти:
Визнання та оцінка».
Ця неконсолідована фінансова звітність представлена у гривнях («грн»), і всі суми округлені до найближчої
тисячі, якщо не зазначено інше.

СК веде облікові записи відповідно до правил бухгалтерського обліку та страхового законодавства України.
Неконсолідована фінансова звітність підготовлена на основі цих облікових записів і відповідним чином скоригована
у відповідність з МСФЗ.
Згідно з положеннями МСФО 1, надають першу річну фінансову звітність за МСФО, в балансі наводять
інформацію на початок та кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової
звітності. У зв’язку з тім що форма балансу затверджена Мінестерством фінансів України має тілько показники на
початок та кінець звітного періоду, до приміток додаеться баланс, який має відповідні показники згідно з вимогами
МСФО 1.
Заява про відповідність
Неконсолідована фінансова звітність СК була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

Продовження тексту приміток
IV. Зміни в обліковій політиці та перше застосування МСФЗ
Перше застосування МСФО
Фінансова звітність складена за МСФО на дату 01.01.2012р. З метою співставності даних, звітність за 2011 рік було
трансформовано відповідно до вимог МСФО. За 2013 рік фінансова звітність складена за МСФО.
При першем застосуванні МСФО на 01.01.2012, у зв’язку з тим, що резерв коливань збитковості згідно з вимогами
МСФЗ 4 «Страхові контракти» не визнається та не відображається у фінансовій звітності як страхове зобов’язання,
було зроблено корегування страхових резервів, різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до
операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ,відображаються у складі нерозподіленого
прибутку (збитку) у розмірі 25620 тис. грн.
Найменування показника
Нерозподілений прибуток (збиток)
Резерви страховика

ПСБУ
130 467
95 914

МСФЗ
156 087
70 294

Корегування
25 620
(25 620)

V. Основні положення облікової політики
Функціональна валюта і валюта представлення
Функціональною валютою і валютою представлення звітності СК є гривня.
Операції в іноземній валюті
Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні валюти),
спочатку відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції.
Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за
обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Немонетарні статті, які обліковуються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення
справедливої вартості. Прибутки та збитки, отримані у результаті такого перерахунку, визнаються у звіті про
сукупний дохід.
Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що СК отримає економічні вигоди, а доходи
можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої,
що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими
від імені адміністративних органів.
Доходи, головним чином, являють собою:
Доходи від страхової діяльності:
1. у формі добровільного:
страхування від нещасного випадку;
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
страхування здоров’я на випадок хвороби;
страхування наземного транспорту (крім залізничного);
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника));
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
страхування фінансових ризиків.

2. у формі обов’язкового:
медичне страхування;
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд);
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї;
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
Представлення
Якщо роль Компанії в операції є основною, доходи визнаються на розгорнутій основі. Це вимагає, щоб
доходи включали повну вартість операції, виставлену клієнтові, за вирахуванням знижок, з віднесенням будь-яких
пов’язаних витрат на операційні витрати. Якщо Компанія виступає в ролі агента, доходи визнаються на згорнутій
основі і являють собою зароблену маржу. Оцінка того, чи є Компанія основним учасником операції або агентом,
ґрунтується на оцінці сутності операції, відповідальності за надання товарів і послуг і ціноутворення, а також
потенційних фінансових ризиків і вигід.
Процентні доходи
Процентні доходи відображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує
очікувані майбутні грошові потоки протягом очікуваного строку служби фінансових інструментів чи більш
короткого періоду (якщо таке має місце) до чистої балансової суми фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Процентні доходи відображаються у складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.
Визнання та оцінка витрат
Витрати, пов'язані зі страхуванням
Витрати, понесені у звязку зі страховою діяльністю по мірі їх понесення з моменту отримання доступу до товарів та
одержання послуг, відносяться на собівартість страхової діяльності.
Витрати, повязані з інвестиційною чи фінансовою діяльністю
Витрати не повязані зі страхуванням, відносяться відповідно на витрати пов'язані з фінансовою чи інвестиційною
діяльністю по мірі їх понесення із застосуванням як прямого методу, а уразі неможливості розподілу – шляхом їх
пропорційного розподілу.
Витрати на рекламу, маркетинг і комісійні винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг і комісійні винагороди відносяться на витрати по мірі їх понесення, як
описано вище. Витрати на рекламу та заходи зі стимулювання попиту визнаються у складі витрат у той момент, коли
СК або має право на доступ до товарів, або одержує послугу.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених
збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у
випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості
активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку
корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо
капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова
вартість включається до складу операційного прибутку (збитку) як збиток від вибуття.
Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання є суттєвою для
фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його
використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.
Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних
активів:
Категорія активу
Строк корисного використання
(роки)
Будинки і споруди
50

Транспортні засоби
Машини та обладнення
Машини та обладнання для ЕВМ, інші машини для
автоматичної обробки інформації

10
10
10

Інструменти,прилади, інвентар (меблі)

10

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються
принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів, крім транспортних засобів,
включених до складу адміністративних активів, які СК не планує використовувати протягом усього строку їх
корисного використання.
Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання
майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які
виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від
вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому
відбулось припинення визнання об’єкту.
Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного
використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він
менший за перший.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане СК, але ще не введене в експлуатацію. Знос
на невстановлене обладнання не нараховується.
Інвестиційна нерухомість
СК визнає інвестиційною нерухомістю об’єкти нерухомості, які утримуються для надання в оренду згідно з
однією чи кількома угодами про операційну оренду.
Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, метод амортизаціі прямолінійний, срок
корисного використання 50 років..
Переведення нерухомого майна до інвестиційної нерухомості або з інвестиційної нерухомості, яка
відображається за справедливою вартістю, здійснюється у випадку, якщо відбувається зміна у використанні
нерухомого майна, що засвідчується відповідно початком операційної оренди іншій стороні або початком зайняття
власником нерухомості.
Якщо певні види нерухомого майна включають частину, яка утримується для одержання орендної плати, та
іншу частину, яка утримується для виробничих потреб, і ці частини можуть бути продані або здані в оренду окремо,
то ці частини обліковуються окремо. Вартість такого нерухомого майна необхідно розділити на вартість операційної
та вартість інвестиційної нерухомості. За основу поділу береться загальна площа такої нерухомості.
Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то нерухоме майно вважається інвестиційною
нерухомістю, якщо частка нерухомості, яка утримується для виробничих потреб, не перевищує 10 відсотків від
загальної площі цього об’єкта нерухомого майна.
Справедлива вартість визнається на підставі поточної ринкової ціни. Якщо така інформація відсутня,
застосовуються ціни останніх угод на менш активних ринках або оцінки незалежних оцінювачів.
Зміна справедливої вартості обліковується в складі фінансових результатів.
Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди
власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди
залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють СК класифікувати оренду як фінансову, є
наступними: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована
вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу.
СК може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на використання активу в
обмін на платіж або кілька платежів. Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди,
базується на аналізі сутності угоди та вимагає такої оцінки: (а) чи залежить її виконання від використання
конкретного активу, і (б) чи переходить право користування активом.
СК як орендар
Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох
величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за
вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується
протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що
до СК перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких
періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.
Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу
протягом усього строку відповідної оренди. Вигоди та премії, отримані від укладання угод операційної оренди,
також амортизуються на підставі лінійного методу протягом усього строку оренди. Передплачені орендні платежі,

здійснені на початку операційної оренди або придбання орендованої власності, амортизуються протягом усього
строку оренди відповідно до наданих вигод і відображаються у звіті про сукупний дохід.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в
силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до пла-нового використання або до продажу,
капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в
тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики містять у собі виплату відсотків та інші
витрати, понесені компанією у зв’язку з залученням позикових коштів.
Нематеріальні активи
Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання
нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи, вироблені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не
капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у звіті про сукупний дохід за звітний рік, у якому вони
виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього
строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів
переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.
Амортизація нараховується за лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного
використання відповідних активів:
Категорія активу
Строк
корисного
використання (роки)
Програмні забезпечення
10
Інші нематеріальні активи
10
Ліцензії
100
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою
виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як інші
витрати.
Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату СК визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки
існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, Компанія здійснює
оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу – це найбільша з таких величин:
справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і
цінність від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням
випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих
іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість,
вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від
використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає
поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням
витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких
операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами
чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності
визнаються у звіті про сукупний дохід.
Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує
грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів.
Виходячи зі специфіки операційної діяльності СК, керівництво визначило, що СК має одну одиницю, що генерує
грошові кошти, яка представляє собою усю мережу Компанії.
На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності
активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості.
Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в
оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку
від зменшення корисності. Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості
активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням
амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування
вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою
розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній
основі протягом строку його корисного використання.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка

Фінансові активи згідно з МСБО (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, що
утримуються до погашення; або фінансові активи, наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які були
визначені як ефективний інструмент хеджування. Під час первісного визнання фінансових активів СК присвоює їм
відповідну категорію.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції.
Угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, що встановлюються
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на «стандартних умовах») визнаються на дату
укладання угоди, тобто на дату, коли СК бере на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фінансові активи СК включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість та процентну
поворотну фінансову допомогу, всі з яких класифікуються як кредити та дебіторська заборгованість згідно з МСБО
(IAS) 39.
Подальша оцінка
Кредити і дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними
платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі фінансові активи в подальшому
відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням
зменшення корисності.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація відображається у
складі фінансових доходів у звіті про сукупний дохід.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО (IAS)39 класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та позики або похідні
інструменти, визначені як інструменти ефективного хеджування. Під час первісного визнання фінансових
зобов’язань СК присвоює їм відповідну категорію.
Фінансові зобов’язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням, а у випадку
кредитів та позик, суми прямих витрат за операціями.
Фінансові зобов’язання СК включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і
позики.
Подальша оцінка
Після первісного визнання процентні кредити і позики та торгова та інша кредиторська заборгованість з
фіксованим терміном погашення, подальша оцінка відбувається за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Доходи і витрати визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання, а також по
мірі амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням
методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про сукупний дохід у складі фінансових витрат.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума – представленню в
консолідованому звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на
взаємозалік визнаних сум, а також намір здійснити розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи та одночасно
з цим погасити зобов’язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну
звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на купівлю для
довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат за угодою. Фінансові
інструменти, для яких відсутній активний ринок, справедлива вартість визначається шляхом застосування належної
методики оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно проведених операцій на
комерційній основі, використання поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих
грошових потоків, або інші моделі оцінки, як це передбачено МСБО (IAS)39.
Амортизована вартість фінансових інструментів
Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки за
вирахуванням резерву на зменшення корисності та виплат або зниження основної суми заборгованості. У
розрахунку враховуються будь-які премії або дисконти при придбанні активу, а також витрати та виплати за угодою,
що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.

Зменшення корисності фінансових активів
СК визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових
активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових
активів відбувається тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або
більше подій, які настали після первісного визнання активу («у випадку виникнення збитків»), і такий випадок
виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових
активів, які можуть бути вірогідно визначеними.
Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група
позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати
відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на
підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад,
зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.
Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, Група спочатку проводить окрему оцінку
існування об’єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за
фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності
фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до
групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів
оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет
зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не
оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.
За наявності об’єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів
сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх
грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна
вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за
фінансовим активом. Якщо інструмент має плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення
збитків від зменшення корисності буде поточна
ефективна процентна ставка.
Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування резерву сумнiвних боргiв, а сума збитку
визнається в звіті про прибутки та збитки. Процентні доходи продовжують нараховуватися на зменшену балансову
вартість на основі первісної ефективної процентної ставки за активом.
Кредити та торгова дебіторська заборгованість разом з відповідним резервом списуються, коли немає реальної
перспективи відшкодування найближчим часом, а все забезпечення було реалізоване або передане СК. Якщо в
наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв‘язку з подією,
яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення
корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання вартості
фінансового інструмента згодом відшкодовується, сума відшкодування визнається у звіті про сукупний дохід.
Припинення визнання фінансових інструментів
Фінансові активи
Припинення визнання фінансового активу (або частини фінансового активу чи частини групи подібних
фінансових активів) відбувається у випадку, якщо:
• минув термін дії прав на одержання грошових потоків від фінансового активу;
• СК передала свої права на одержання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов’язання за виплатами
третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без істотної затримки за «транзитною»
угодою; і або (a) Група передала практично всі ризики та вигоди від активу, або
(б) СК не передала, але і не зберігає за собою, практично всі ризики та вигоди від активу, але передала контроль
над цим активом.
Якщо СК передала свої права на одержання грошових потоків від активу або заключила «транзитну» угоду,
і при цьому не передала, але і не зберігає за собою, практично всіх ризиків і вигід від активу, а також не передала
контроль над активом, новий актив визнається в тій мірі, в якій Група продовжує свою участь у активі.
У цьому випадку СК також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив і відповідне зобов’язання
оцінюються на основі, що відображає права та зобов’язання, збережені СК.
Подальша участь СК в активі, який має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншим із значень:
первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена СК до
сплати.
Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання, анулювання або
закінчення терміну дії відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого зобов’язання, така заміна або
модифікація відображається як припинення визнання первісного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в
обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки.
Виплати працівникам

СК здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року,
виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до
якого відноситься відповідна заробітна плата.
Облік операцій по заробітній платі відповідає чинному законодавству. Заборгованості по виплаті заробітної
плати не встановлено. Розрахунки з фондами та по податках здійснюються своєчасно. Середня заробітна плата по
підприємству складає – 2500 грн.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою,
очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та
податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, – це ставки і законодавство, прийняті або
фактично прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових
різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім
випадків, коли:
• відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвіла, активу або зобов’язання, в
ході угоди, що не є об’єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток,
ні на оподатковуваний прибуток або збиток; і
• стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні компанії, якщо розподіл у часі
сторнування тимчасової різниці може контролюватися та існує значна імовірність того, що тимчасова різниця не
буде сторнована в осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що
підлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна
імовірність того, що Компанія матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові
різниці, що підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки, крім випадків, коли:
• відстрочений актив з податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню,
виникає в результаті первісного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не внаслідок об’єднання бізнесу і яке
на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або
збиток; і
• стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, і які пов’язані з інвестиціями в асоційовані компанії,
відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій є значна імовірність того, що тимчасові різниці
будуть використані в найближчому майбутньому, і Компанія матиме оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в
тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину
відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи
переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що
майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться
протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинності на звітну дату.
Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не
визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких
вони ґрунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання заліковуються один проти одного, якщо
є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов’язань, і відстрочені податки відносяться до
однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, крім випадків, коли:
• податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим
органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або
частина видаткової статті; і
• дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.
Чиста вартість ПДВ до відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам
представлена в примітках до консолідованого звіту про фінансовий стан.
Поточна/довгострокова класифікація
Актив (зобов’язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо
планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов’язання)
класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх
корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з
первісним строком погашення до трьох місяців.
Для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з
грошових коштів та їх еквівалентів згідно з визначенням вище, за винятком непогашених банківських овердрафтів.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому СК має юридичні або добровільно взяті на
себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які
втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо СК
планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування,
відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає
сумніву.
Витрати, що стосуються резерву, відображаються у звіті про сукупний дохід за вирахуванням відшкодування. Якщо
вплив вартості грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка
відображає, коли це доцільно, ризики, характерні для конкретного зобов’язання. Якщо застосовується
дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як фінансові витрати.
Умовні активи і зобов’язання
Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід
є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібний відтік ресурсів, і при цьому сума таких
зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком
випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що
будуть продані окремо. Запаси, що будуть продані в рамках операції з декількома компонентами та від яких СК
очікує одержати чистий дохід, оцінюються за собівартістю, навіть якщо вартість реалізації запасів нижча за
собівартість.Собівартість визначається за методом ФІФО.
Події після звітної дати
Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан СК на звітну дату
(коригуючі події), відображені в фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими
подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
Аналіз достатності страхових резервів
Відповідно до п. 15 МСФЗ (IFRS) 4 «страховик повинен на кінець кожного звітного періоду оцінювати, чи є
його визнані страхові зобов'язання адекватними, використовуючи поточні оцінки майбутніх потоків грошових
коштів за своїми договорами страхування. Якщо така оцінка покаже, що балансова вартість його страхових
зобов'язань (за вирахуванням пов'язаних з ними відкладених витрат на придбання та нематеріальних активів,
подібних тим, які описуються в пунктах 31 і 32 МСФЗ (IFRS)) неадекватна в світлі розрахункових майбутніх
грошових потоків, то всю відсутню суму слід визнати в повному обсязі в складі прибутку або збитку ».
Формування звітності по МСФЗ припускає використання дисконтованої вартості в оцінці елементів
фінансової звітності.
Визначення дисконтованої вартості полягає в розрахунку так званої «сьогоднішньої» вартості грошових
коштів, які можуть бути отримані або виплачені в майбутньому:
Контракт перестрахування є різновидом страхового контракту. Тому всі посилання на страхові контракти
однаково застосовуються до договорів перестрахування
Відокремлені вбудовані похідні інструменти від основного контракту, оцінюються за справедливою
вартістю та включають зміни їхньої справедливої вартості до прибутку чи збитку.
СК:
a) не визнає як зобов’язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові
виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф
та коливань збитковості);
б) проводить перевірку адекватності зобов’язань, на кінець кожного звітного періоду оцінюючи адекватність своїх
визнаних страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми
страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань (за
вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, як ті, що
описуються в параграфах 31 та 32 МСФЗ (IFRS)) є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових
потоків, тоді нестачу повністю визнає у прибутку чи збитку. Якщо застосовується перевірка адекватності
зобов’язань, яка відповідає встановленим мінімальним критеріям, то немає жодних додаткових вимог. Мінімальні

вимоги такі: a) перевірка враховує поточні оцінки всіх контрактних грошових потоків та пов’язаних з ними
грошових потоків, таких як витрати з врегулювання збитків, а також грошових потоків від вбудованих опціонів та
гарантій; б) якщо перевірка свідчить про неадекватність зобов’язань, нестача повністю визнається у прибутку чи
збитку.
в) вилучає страхове зобов’язання (або частину страхового зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан, якщо і
тільки якщо воно припиняється – тобто, коли передбачене контрактом зобов’язання виконується, скасовується або
закінчується термін його дії;
г) не проводить згортання: i) активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань; або ii) доходів або
витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;
ґ) слідкує за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування (див. параграф 20 ).
Якщо перевірка адекватності зобов’язань відповідає мінімальним вимогам, тоді перевірка застосовується на
рівні агрегації, встановленому такою перевіркою. Якщо перевірка адекватності зобов’язань не відповідає
мінімальним вимогам, порівняння, здійснюється на рівні портфеля договорів, які, в цілому, наражаються на схожі
ризики та управляються разом як єдиний портфель.
Якщо корисність активу перестрахування цедента зменшилась, цедент відповідним чином зменшує його
балансову вартість та визнає такий збиток від зменшення корисності у прибутку або збитку. Корисність активу
перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо:
a) є об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання активу перестрахування,
цедент може не отримати всі суми, які повинні йому сплачуватися за умовами контракту; та
б) вплив такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, можна достовірно оцінити.
СК може змінити свої облікові політики стосовно страхових контрактів, якщо і тільки якщо зміна робить
фінансову звітність більш доречною для потреб користувачів у прийнятті економічних рішень, але не менш
достовірною (або більш достовірною, та не менш доречною для таких потреб). Страховик приймає рішення щодо
доречності та достовірності, керуючись критеріями, викладеними в МСБО 8.
В поточному році зміни облікової політики не відбувалося.
СК має право (але не зобов’язана) змінювати свої облікові політики для того, щоб забезпечити переоцінку
певних страхових зобов’язань з урахуванням поточних ринкових процентних ставок та щоб визнати зміни в таких
зобов’язаннях у прибутку чи збитку. У цей самий час він також може впроваджувати облікові політики, які
вимагають інших поточних оцінок та припущень стосовно певних зобов’язань. Можливість такого вибору дає СК
змогу змінити його облікові політики стосовно певних зобов’язань, не застосовуючи ці політики послідовно
стосовно всіх подібних зобов’язань, як того (за інших обставин) вимагав би МСБО 8. Якщо СК визначає
зобов’язання, стосовно яких вона хоче скористатися правом вибору, вона повинна продовжувати послідовно
застосовувати поточні ринкові процентні ставки (та, якщо це доречно, інші поточні оцінки та припущення) в усіх
періодах і стосовно всіх цих зобов’язань, поки вони не будуть погашені.
Страховик застосовує такі:
a) оцінювання страхових зобов’язань без дисконтування;
б) оцінювання контрактних прав на майбутню винагороду за управління інвестиціями за сумою, що
перевищує їхню справедливу вартість, яка визначається на підставі порівняння з винагородою, яку на цей час
стягують інші учасники ринку за надання аналогічних послуг. Імовірно, що справедлива вартість на момент
створення таких контрактних прав дорівнює витратам, сплаченим за створення цих прав, за винятком випадків, коли
майбутні винагороди за управління інвестиціями та відповідні витрати не зіставляються з ринковими значеннями;
СК не змінює свою облікову політику стосовно страхових контрактів для запобігання надмірній обачності.
Проте, якщо СК уже оцінює свої страхові контракти з достатньою обачністю, вона не повинна впроваджувати ще
більш обачний підхід.
СК не змінює свої облікові політики стосовно страхових контрактів для вилучення майбутньої інвестиційної
маржі. Проте існує спростовне припущення, що фінансова звітність страховика стане менш доречною та
достовірною, якщо він впровадить облікову політику, яка враховуватиме майбутню інвестиційну маржу при оцінці
страхових контрактів, якщо тільки така маржа не впливає на контрактні платежі. Далі наводяться два приклади
облікових політик, які передбачають урахування такої маржі:
a) використання ставки дисконту, яка відображає очікуваний дохід від активів страховика,
або
б) прогнозування доходу від цих активів за очікуваною ставкою дохідності, дисконтування такого прогнозного
доходу за іншою ставкою та врахування результату в оцінці зобов’язання.
СК не застосовує розкриття інформації, передбаченої МСФЗ 4.
СК перевіряє на адекватність свої доходи та зобов’язання.

VІ. Критичні облікові судження і основні джерела невизначеності в оцінках
Ключові джерела невизначеності в оцінках – критичні облікові оцінки
Деякі суми, включені до неконсолідованої фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а
також пов’язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення
припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки неконсолідованої фінансової
звітності.
«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану СК, так і
результатів її діяльності. Критична облікова оцінка вимагає від керівництва найбільш складних, суб’єктивних або

комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є
невизначеними. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих
періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних
обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність
стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих
коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у
майбутньому.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на валові витрати,
якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки.
Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути
визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового
планування в майбутньому. Додаткова інформація про податкову позицію СК представлена в Примітці 9.
Знос і амортизація
Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного
використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного
розвитку, конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін
очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Темпи технологічного розвитку важко
вгадати, і припущення СК щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватися згодом. Деякі активи і
технології, в які інвестувала СК кілька років тому, усе ще використовуються і забезпечують базу для нових
технологій. Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні
раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін
очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі.
Зменшення корисності нефінансових активів
Активи тестуються, як зазначено вище, на предмет зменшення корисності раз на рік або за наявності
обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання
оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання
показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної
діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнес-стратегії СК, включаючи активи, стосовно
яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації,
негативні галузеві або економічні тенденції та суттєва перевитрата коштів у розвитку активів.
Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи
визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності,
здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому та успіх у просуванні
нових товарів і послуг. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до
збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.
Судові спори і претензії
СК може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про
оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво
проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної
оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення
суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не
вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

VІІ. МСФЗ та інтерпретації IFRIC, які ще не набули чинності
Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності, не
застосовувались. СК планує застосовувати ці стандарти, коли вони набудуть чинності.

Продовження тексту приміток
VІІІ. Примітки до фінансової звітності
1. Необоротні активи
1.1 Нематеріальні активи
Первісна вартість на 31.12.2012
Первісна вартість на 31.12.2013

Програмні забезпечення
589
589

Ліцензії
305
305

Програмні забезпечення
61
58

Ліцензії
252
6

Накопичена амортизація
На 31.12.2012
Знос за рік

На 31.12.2013

118

259

Програмні забезпечення
528
471

Ліцензії
53
46

Залишкова вартість
Залишкова вартість на 31.12.2012
Залишкова вартість на 31.12.2013
1.2. Інвестиційна нерухомість
Будівля
2550
2550

Первісна вартість на 31.12.2012
Первісна вартість на 31.12.2013
Накопичена амортизація

Будівля
574
43
617

На 31.12.2012
Знос за рік
На 31.12.2013
Залишкова вартість

Будівля
1976
1933

Залишкова вартість на 31.12.2012
Залишкова вартість на 31.12.2013
1.3. Основні засоби

Первісна вартість на 31.12.2012
Первісна вартість на 31.12.2013

Спор
уди

Трансп
ортні
засоби

Маши
ни та
обладн
ання

6492
997

1776
-

499
393

Інструм
енти,
прилади
,
інвентар

Інші
осно
вні
засо
би

424
403

13
12

Малоцінн
і
необоротн
і
матеріаль
ні активи
212
30

Всього

9416
1835

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

205
103
289

1
1
1

212
5
30

Інші основні
засоби

Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

219
114

12
11

-

Всього

Інші основні
засоби

197
93
201

Машини та
обладнання

Інструменти
, прилади,
інвентар

552
213
-

Інструменти,
прилади,
інвентар

612
305
369

Машини та
обладнання

На 31.12.2012
Знос за рік
На 31.12.2013

Транспортні
засоби

Споруди

Накопичена амортизація

1779
720
890

Залишкова вартість на 31.12.2011
Залишкова вартість на 31.12.2012

5880
628

1224
-

302
192

1.4. Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю
Державні облігації
Акції

2013
53
355995

2012
53
373259

На протязі 2013 року СК визнала збиток від знецінення акцій в сумі 17492 тис. грн. відносно акцій.
Всі процентні інвестиційні цінні папери, які є для продажу, мають фіксовані процентні ставки.

Всього

Транспортні
засоби

Споруди

Залишкова вартість

7637
945

1.5. Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах:
Моторне (транспортне) страхове бюро України

2013
7621

2012
6884

2013
456
22
2
432

2012
621
1
620

2013
56524
56344
180

2012
27200
26984
216

2013
136

2012
90

2013
5984
171
5813

2012
3868
1608
2260

2013
115726
45339
19
70368

2012
110134
28297
20
81817

2. Оборотні активи:
2.1.Запаси:
Усього
Сировина й матерiали
Паливо
Поліси ОСАГО
2.2. Дебіторська заборгованість по страхуванню та перестрахуванню
Усього
Дебіторська заборгованість за операціями прямого страхування
Дебіторська заборгованість за операціями перестрахування
2.3. Дебіторська заборгованість з нарахованих дохоів
Заборгованість за нараховані відсотки
2.4. Інша дебіторська заборгованість та передплати
Усього
Позики
Інша заборгованість
Позики видані
СК надала безвідсоткові позики фізичним особам співробітникам СК.
2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
На 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
Усього
Грошові кошти в банку
Грошові кошти в касі
Короткострокові депозити

На 31 грудня класифікація короткострокових депозитів валютами була такою:
Станом на
31.12.2013
Назва банку
Сума
АКТАБАНК ПАТ
1
КРЕДИТ ДНІПРО БАНК ПАТ
2 755
БМ Банк АТ
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ КБ ПАТ
200
АВАНТ-БАНК ПАТ
13 000
СОЮЗ КБ АТ
13 000
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ФБ ТОВ
500
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ТОВ
500
АВТОКРАЗБАНК ПАТ АКБ
500
АВТОКРАЗБАНК ПАТ АКБ
3 000
АВТОКРАЗБАНК ПАТ АКБ
35 000
ЗЛАТОБАНК ПАТ
КЛАСИКБАНК ПАТ
ІНТЕГРАЛ-БАНК ПФК АКБ
50
ІНТЕГРАЛ-БАНК ПФК АКБ
1 862
АВАНТ-БАНК ПАТ
АВТОКРАЗБАНК АКБ ВАТ
-

Станом на
31.12.2012
Сума
1
3 005
700
200
600
500
300
10
18 000
101

ДАНІЕЛЬ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ТОВ
ЄВРОБАНК ПАО КБ
ЗОЛОТІ ВОРОТА ФАКБ
КРЕДИТ ДНІПРО БАНК ПАТ
УКРГАЗБАНК АБ ПАТ
УКРІНБАНК ПАТ
УКРІНБАНК ПАТ
УКРІНБАНК ПАТ

70 368

24 500
20 000
12 000
1 000
200
100
150
450
81 817

Депозити були виключно поточні з відкритим строком повернення та можливостю поповнення.
На 31 грудня грошові кошти в банку та грошові кошти в касі були деноміновані в таких валютах:
2013
Гривня
115602
Євро
Долар США
124

2012
110010
124

3.Забеспечення
3.1. Довгострокові забов’язання і забезпечення
Облігації власної емісії

2013
35000

2012
99965

2013
47648
47648

2012
25619
25619

3.2. Інші забезпечення
Усього
Резерв знецінення заборгованості за претензіями
Резерв на розірвання
Резерв на перестрахування
Податковий резерв
Резерв коливань збитковості
3.3. Страхові резерви:
Резерви незароблених премій

Резерви на 01 січня
Зміна резерва протягом року
Резерви на 31 грудня

Загальна
сума
47407
18376
65783

2013
Доля
перестраховика
18
23473
23491

Чиста
сума
47389
-5097
42292

Загальна
сума
50862
-3455
47407

2012
Доля
перестраховика
1729
-1711
18

Чиста
сума
49133
-1744
47389

Чиста
сума
250
-165
85

Загальна
сума
357
-106
251

2012
Доля
перестраховика
-

Чиста
сума
357
-106
251

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

Резерв на 01 січня
Зміна резерва протягом року
Резерв на 31 грудня

Загальна
сума
251
-164
85

2013
Доля
перестраховика
-

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені
Резерв на 01 січня
Зміна резерва протягом року
Резерв на 31 грудня

2013
23864
-13323
10541

2012
19076
4788
23864

4. Поточні забов”язання
4.1. Кредиторська заборгованість по страхуванню та перестрахуванню
Усього
Кредиторська заборгованість за операціями прямого страхування

2013
1534
218

2012
2395
2395

Кредиторська заборгованість за операціями перестрахування

1316

-

2013
1129
1129
-

2012
1999
1999
-

4.2. Зобов’язання перед бюджетом
Усього
Податок на прибуток
Інші зобов”язання перед бюджетом

Прибуток СК підлягає оподаткуванню тільки на території України. Протягом років, що закінчились 31
грудня 2013 і 2012 рр., податок на прибуток в Україні стягувався з доходів за страховою діяльністю за ставкою 3%, з
інших доходів за вирахуванням валових витрат за ставкою 19%,21% згідно з Податковим кодексом. Податковий
кодекс передбачає поступове зменшення ставки податку до 16% протягом декількох наступних років.

Нарахований податок на прибуток
Тимчасові податкові різниці у 2013 році не виникали.

2013
3038

2012
7686

2013
1
1

2012
16
16

4.3. Зобов’язання з оплати праці та нарахування
Усього
Нарахування
Оплата праці
4.5 Інша кредиторскька заборгованість
Усього
Заборгованість за операції з ціними паперами
Заборгованість за нарахованими відсотками по облігаціям власної
емісії
Інша кредиторська заборгованість

2013
64874
64000
873

2012
91

1

91

-

5. Доходи та витрати
5.1 Інші операційні доходи
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
Дохід від списання кредиторської заборгованності
Регреси
Частки відшкодувань, компенсовані престраховиками
(співстраховиками)
Компенсація витрат СК
Дохід від надання послуг для інших страховиків
Інвестиційний доход МТСБУ
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
Усього

2013
4411
359

2012
527
3
512

359

44

37
20
574
2
5762

562
38
1686

2013
5957
410
590
14
479
705
420
146
8721

2012
330
126
47
602
797
171
66
2139

2013

2012

5.2 Інші операційні витрати
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Витрати, на оплату послуг установ асістансу
Визнанi штрафи, пенi, неустойки
Відрахування на попереджувальні заходи
Регламентовані виплати МТСБУ
Членські внески в МТСБУ
Інші операційні витрати
Усього
5.3 Інші фінансові доходи

Проценти нараховані від розміщення вільних коштів на
депозитних рахунках у банку
Проценти нараховані на залишок коштів на розрахункових
рахунках у банку
Купонний дохід по облігаціям
Усього
5.4 Інші фінансові витрати
Наіменування витрат
Відсотки по власним облігаціям
Вiдсотки за кредит
Витрати на розміщення власних облігацій
Усього

1052

1493

35

2

5
1092

5
1500

2013
872
100
35
1007

2012
6233
156
6389

2013
254095
7
254102

2012
140588
8
140596

2013
254090
17492
20
271602

2012
153587
11369
1919
166875

5.5 Інші доходи
Реалізація фінансових інвестицій
Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi
Усього
5.6 Інші витрати
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй
Уцiнка необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй
Списання необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй
Iншi витрати звичайної дiяльностi
Усього

Показники

Код рядка

Всього:

Страхування від нещасних
випадків

Медичне страхування
(безперервне страхування
здоров'я)

Страхування здоров'я на
випадок хвороби

Страхування наземного
транспорту (крім залізничного)

Страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)

Страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних
явищ

Страхування майна (іншого, ніж
передбачено пунктами 7-12)

Страхування відповідальності
перед третіми особами (іншої,
ніж передбачена пунктами 12 14 цієї статті)

Страхування кредитів (у тому
числі відповідальності
позичальника за непогашення
кредиту)

Страхування фінансових
ризиків

6. Аналіз страхових платежів та страхових виплат по видам страхування за 2013 рік:

1
Валові надходження страхових платежів (премій, внесків):
від нерезидентів
Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються
перестраховикам
Резерви незароблених премій на кінець звітного періоду
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець
звітного періоду
Величина технічних резервів інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду, у тому числі :
резерв заявлених, але не виплачених збитків;
резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
резерв коливань збитковості
Частка перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених
премій, на кінець звітного періоду
Страхові виплати/відшкодування:
Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані
перестраховиками
Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим
випадком

2
10
15

3
317000
16368

4
21269
0

5
64582
0

6
6750
0

8
4969
0

11
18985
0

12
21297
0

13
21928
0

17
26182
0

18
5500
0

20
76538
0

30
50

224734
65783

22537
595

26163
3683

551
738

8188
1951

17181
34

27937
3737

26725
3277

35494
8867

10321
1054

48706
30008

60

23491

228

27

0

1620

60

3260

2802

9249

1001

4960

70
71
72
74

58274
85
10541
47648

2
2
0
0

3937
58
3879
0

586
17
568
0

0
0
0
0

187
0
187
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

548
0
548
0

80
100

0
44943

0
406

0
23838

0
2480

0
1759

0
0

0
0

0
471

0
0

0
0

0
0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

Х

18

59

5

236

0

0

235

0

0

0

Код рядка

Особисте страхування
працівників відомчої (крім тих,
які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та
сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних
дружин (команд)
Особисте страхування від
нещасних випадків на
транспорті
Страхування цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів (за
звичайними договорами)

Страхування цивільної
відповідальності громадян
України, що мають у власності
чи іншому законному володінні
зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її
майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї
зброї
Страхування предмета іпотеки
від ризиків випадкового
знищення, випадкового
пошкодження або псування

2
6
9
12
18
30
33
39

10
15
1927
0
663
0
46047
16368
50
0
119
0
55
0
139
0

30
570
325
0
25
11
0
0

50
1276
187
10238
13
7
36
82

60
242
41
0
0
1
0
0

70
71
72
74
59
0
59
0
32
0
32
0
52901
8
5245
47648
4
0
4
0
11
0
11
0
2
0
2
0
6
0
6
0

80
100
0
0
0
13
0
15976
0
0
0
0
0
0
0
0

110
0
0
0
0
0
0
0

120
0
5
50
0
0
0
0

Страхування цивільної
відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку
може бути заподіяно пожежами
та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти
та об'єкти, господарська
діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного
та санітарно-епідеміологічного
характеру
Страхування відповідальності
суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на
випадок настання негативних
наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів

Показники

1
Валові надходження страхових платежів
(премій, внесків):
від нерезидентів
Частки страхових платежів (премій, внесків), які
сплачуються перестраховикам
Резерви незароблених премій на кінець звітного
періоду
Частка перестраховиків у резервах незароблених
премій на кінець звітного періоду
Величина технічних резервів інших, ніж резерви
незароблених премій, на кінець звітного
періоду, у тому числі :
резерв заявлених, але не виплачених збитків;
резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
резерв коливань збитковості
Частка перестраховиків у резервах інших, ніж
резерви незароблених премій, на кінець звітного
періоду
Страхові виплати/відшкодування:
Частки страхових виплат/відшкодувань,
компенсовані перестраховиками
Максимальна страхова виплата/відшкодування
за окремим страховим випадком

7. Статутний капітал
Сумарна величина статутного (складеного) капіталу складає 37 631 520 (Тридцять сім мільйонів
шістсот тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять) гривень. Розмір статутного (складеного) капіталу відповідає
вимогам статті 30 Закону України «Про страхування» та на 31.13.2013 дорівнює 3408 тис. євро. за курсом
НБУ.
Розмір статутного фонду
тис.грн.
Зареєстровано
37632
Сплаченого
37632
неоплачений капітал
вилучений капітал
гарантійний фонд
304968
Статутний (складений) капітал розподіляється на 156 798 простих іменних акцій номінальною
вартістю 240 гривень за кожну.
Структура внесків до статутного (складеного) капіталу:
Структура внесків до статутного (складеного) капіталу
тис.грн.
1.
Грошові внески, в тому числі:
37200
1.1. дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного (складеного) капіталу 36321
2.
Майно, в тому числі:
432
2.1. нерухомість, внесена до 07.11.2001
16
2.2. Цінні папери, внесені до 07.11.2001
3.
Цінні папери, що випускаються державою
4.
Індексація основних фондів
5.
Усього:
37632
8. Виплати по договорам перестрахування
З метою забезпечення своїх клієнтів більш якісним страховим захистом та з метою диверсифікації ризиків, СК
укладені договори з перестрахування застрахованих ризиків.
Перестрахування провадилось в фінансово стабільних компаніях-резидентах України, які мають бездоганну
ділову репутацію. Укладались як факультативні договори перестрахування, так і облігаторні.
В облігаторне перестрахування на базі ексцеденту збитку передавались ризики за договорами страхування за
такими видами страхування:
- добровільне страхування від нещасних випадків;
- медисне страхування
- добровільне страхування на випадок захворювання.
У факультативне пропорційне перестрахування передавались ризики за такими видами страхування:
страхування наземного транспорту (крім залізничного);
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника));
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
страхування фінансових ризиків.
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд);
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
СК у якості перестраховика приймало у перестрахування ризики від інших страховиків-резидентів України за
договорами факультативного перестрахування за такими видами страхування:
страхування наземного транспорту (крім залізничного);

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника));
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
страхування фінансових ризиків.
особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд);
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
9. Судові позови
У ході звичайної діяльності СК є об’єктом судових позовів і претензій. На 31 грудня 2013 р. сума претензій
третіх осіб до СК становила 990 тис. грн
На думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їх наявності), що можуть виникнути у результаті таких
позовів або претензій, не матимуть істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності СК в
майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій неконсолідованій фінансовій звітності не створювався.
10. Прибуток на долю у статутному фонді
У 2013 році прибуток на долю у статутному фонді склав 90,87%.
11. Інформація про пов’язаних осіб
У 2013р. було видано позику пов’язаній особі, та були здійснені сімь операцій з пов’язаними особами з
продажу майна на суму 183 тис. грн.
12. Фактичні та потенційні зобов’язання
Податкові ризики
Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності
компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватись. Положення законів і
нормативних документів зазвичай є нечіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними і державними
органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є
непоодинокими. Керівництво вважає, що діяльність СК здійснюється в повній відповідності до законодавства, що
регулює її діяльність, і що СК нарахувала і сплатила усі необхідні податки.
Юридичні питання
У ході звичайної діяльності СК є об’єктом судових позовів і претензій. На 31 грудня 2013 р. сума претензій
третіх осіб до СК становила 990 тис. грн. На думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їх наявності), що можуть
виникнути у результаті таких позовів або претензій, не матимуть істотного негативного впливу на фінансовий стан
або результати діяльності СК в майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій неконсолідованій
фінансовій звітності не створювався.
Умовні зобовязання
СК дотримується умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про
страхування», Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів», а також за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., на будь-яку дату, має перевищення
фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності
більше ніж на 25 відсотків, станом на 31.12.2013р. перевищення складає 930,9% та 352897 тис.грн. Також, за період з
01.01.2013р. по 31.12.2013р. на будь-яку дату перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) є
більшим за 1 млн.євро, станом на 31.12.2013р. перевищення складає 31055 тис.євро
З метою повного висвітлення ймовірних виплат по страховим контрактам СК включає до умовних зобов'язань
суми разрахункового нормативного запасу платоспроможності (нетто-активи).
Вартість чистих активів СК, створеної у формі приватного товариства, є не меншою зареєстрованого
статутного фонду, відповідно до вимог, визначених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльностії, станом
на 31.12.2013р. перевищення складає 937% або 352616 тис.грн.

13. Управління ризиками
1. Політика Страхової компанії в області управління ризиками
Діяльність по страхуванню, яку здійснює Страхова компанія (далі по тексту - СК), припускає виникнення
ризику збитку, що заподіюється фізичним або юридичним особам, які прямо піддалися страхованому ризику. Ризики,
які застраховані, можуть бути пов'язані з майном, виникненням відповідальності, нещасним випадком, здоров'ям,
вантажем, а також це можуть бути інші небезпеки, які виникають при настанні страхового випадку. Головним
ризиком є те, що частота і масштаб звернень за страховими виплатами можуть бути більше, ніж очікується. З-за
випадковості настання страхованих ризиків кількість страхових випадків рік від року може варіюватися порівнено з
прогнозами, грунтованими на даних статистики.
Політика управління ризиками СК включає наступні інструменти: методики оцінки статистичних даних,
перестраховка, обмеження по кількості договорів страхування, що укладаються, процедури схвалення угод, стратегії
ціноутворення та постійний моніторинг виникнення нових ризиків. СК виділяє Стратегію страхування та Стратегію
перестрахування.
Стратегія страхування покликана диверсифікувати портфель страхованих ризиків так, щоб він завжди
включав комплекс різних ризиків, що не перетинаються. Також вона спрямована на те, щоб по кожному виду ризиків
була досягнута максимальна диверсифікація (тобто у рамках кажного портфеля ризиків укладено як можна більше
договорів страхування у встановлених межах ліміту на один договір). У рамках Стратегії страхування приймаються
Правила страхування (відповідно до Закону України "Про страхування"), в яких закріплені суб’єкти та об'єкти
страхування, страхові випадки,
страхові ризики, порядок визначення страхової суми, страхового тарифу, страхової премії
(страхових внесків), порядок укладення, виконання та припинення договорів страхування, права та обов'язки сторін,
порядок визначення розміру збитків або збитку, порядок визначення страхової виплати, випадки відмови в страховій
виплаті та інші положення.
У рамках Стратегії перестрахування СК здійснює перестрахування частини страхованих ризиків для того,
щоб обмежити суму збитку СК від настання конкретного страхового випадку або кумулятивну суму збитку від
одночасового настання декількох однотипних випадків. У виконання Стратегії перестрахування СК використовує
факультативне перестрахування і перестрахування ексцеденту збитку для того, щоб понизити страхові виплати
кождому договору. СК веде постійний мониторинг фінансової стабільності перестраховиків і періодично оновлює свої
договори перестрахування.
По кожному конкретному виду страхування СК виробляє підхід до оцінки ризиків, до оцінки збитку,
розрахунку страхових виплат і до визнання настання страхового випадка.
2. Галузеві ризики
Вплив можливого погіршення ситуації в галузі СК на її діяльність і виконання зобов'язань по цінних паперах.
Найбільш значимі, на думку СК, можливі зміни в галузі (окремо на внутрішньому і зовнішньому ринках), а також
передбачувані дії СК в цьому випадку:
2.1 Внутрішній ринок
Несприятливий вплив на діяльністьСК, вартість її цінних паперів та виконання зобов'язань по цінних паперах
можуть надати такі зміни в страховій галузі на внутрішньому ринку:
• Переоцінка активів, які були інвестовані на фондовому ринку.
• Вплив фінансової кризи на скорочення інтересу до страхування, скорочення обсягів
споживчого кредитування банками може спричинити за собою зменшення обсягів зборів за всіма видами страхування.
• Внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність страхових організацій, в тому числі
пов'язані з:
- жорсткістю правил ліцензування окремих видів страхової діяльності та / або введення обмежень на одночасне
здійснення певних видів страхування;
- ослабленням або відміною обмежень, встановлених щодо діяльності іноземних страхових організацій та їх філій на
території України;
- переглядом тарифів і умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
• Виникнення нестабільності на ринку страхових послуг, викликаної банкрутством дрібних страхових організацій.
• Посилення конкуренції в основних продуктах СК, в тому числі з боку кептивних страхових компаній та компаній,
що не мають якісного страхового ризик-менеджменту (ціновий демпінг).
Крім того, в категорію галузевих ризиків, з якими СК стикається у своїй діяльності, включаються технічні
ризики. Це ризики, безпосередньо пов'язані з технікою проведення страхових операцій, зокрема, з визначенням
(розрахунком) страхових тарифів, прогнозних цін страхових послуг, акумулюванням страхових внесків (премій),
формуванням страхових резервів для забезпечення наступних виплат страхового відшкодування та організацією
перестрахувального захисту. У цю групу входять:
• ризик відхилення - недостатність отриманої страхової премії для виконання прийнятих зобов'язань внаслідок
погіршення закладених при розрахунку тарифу факторів, що визначають страховий ризик, наприклад, за частотою
страхових випадків (зростання аварійності, смертності, захворюваності, виробничого травматизму і т.п.) або за
розміром збитку по кожному страховому випадку (зміни в законодавстві, зростання рівня цін і заробітної плати і т.п.);

• ризик недостатності страхових резервів - невідповідність страхових резервів як оцінки
зобов'язань за прийнятими страховими ризиками реально прийнятому розміру зобов'язань (розміром майбутніх
страхових виплат);
• перестраховий ризик - несвоєчасне і / або неповне виконання (або невиконання) перестраховиками прийнятих
ними зобов'язань за ризиками, переданими в перестрахування;
• ризик витрат, пов'язаних із забезпеченням страхової діяльності - перевищення фактичного розміру витрат,
пов'язаних з забезпеченням страхової діяльності, над прогнозним;
• ризик великих збитків - зростання розміру збитків, які відбулися та виплат страхового відшкодування внаслідок
настання в певному часовому періоді одного або декількох великих збитків;
• ризик зростання - різке зростання обсягу операцій за видом страхування, що хоча і не припускає безпосередніх
втрат, проте сприяє виникненню і посилює дію інших ризиків (наприклад, помилок у тарифікації або недостатнього
резервування).
У категорію галузевих ризиків СК включає також інвестиційні ризики, тобто ризики, пов'язані з
інвестиційною діяльністю страхових компаній, в першу чергу, з розміщенням коштів страхових резервів. До цієї
групи включаються:
• ризик знецінення активів – зниження вартості активів. Ризик знецінення активів може проявитися внаслідок зміни
котирувань окремого інструменту інвестицій або ринкових індексів в цілому, в тому числі за борговими
інструментами - в результаті зміни відсоткових ставок або погіршення кредитної якості контрагента, по акціях - в
результаті погіршення перспектив діяльності або кредитної якості акцій СК;
• ризик неліквідності активів - неможливість звернути актив в гроші в цілях здійснення платежів;
• ризик невідповідності активів зобов'язанням - невідповідність структури активів по ліквідності та за видами
валют структурі зобов'язань за термінами виконання та за видами валют.
2.2 Зовнішній ринок
СК не здійснює діяльність на зовішньому ринку і не експортує свої послуги, в зв'язку з чим зміни в галузі на
зовнішньому ринку не є значущими для СК, однак мирова фінансова криза робить істотний вплив на темпи зростання
страхового ринку, викликаючи їх уповільнення.
2.3 Вплив можливого погіршення ситуації в галузі СК на її діяльність і виконання зобов'язань з цінних паперів
Настання кожного з несприятливих регуляторних або конкурентних змін у галузі надання страхових послуг,
зазначених вище, може привести до уповільнення темпів зростання страхових премій , які збираються СК та прибутку
або, в найбільш негативному сценарії, до скорочення обсягу зібраних премій і виникненню збитку.
Настання випадків технічного ризику може спричинити зростання страхових резервів та витрат, що негативно
позначиться на обсязі прибутку СК.
Настання випадків інвестиційного ризику негативно відіб'ється на обсязі одержуваного СК інвестиційного доходу і, як
наслідок, чистого прибутку.
СК не несе зобов'язань за розміщеними цінними паперами, які могли б бути не виконані в результаті погіршення
ситуації в галузі . Однак власники акцій СК несуть ризик втрати інвестицій, пов'язаний зі зниженням ринкової
вартості зазначених цінних паперів під впливом перерахованих несприятливих факторів.
2.4 Передбачувані дії СК у разі погіршення ситуації в галузі
У разі виникнення будь-якого з перерахованих факторів СК планує внести зміни до
маркетингової, фінансової і управлінської політики СК в залежності від конкретного
негативного чинника.
При посилення правил ліцензування окремих видів страхової діяльності СК вживатиме всі необхідні зусилля для
відповідності зазначеним вимогам.
У разі введення обмежень на одночасне здійснення певних видів страхування СК буде проведена
реструктуризація для диверсифікації зазначених видів страхування або відмови від окремих видів страхування.
Маркетингова політика СК буде враховувати можливу появу на страховому ринку
України сильних конкурентів - іноземних страхових компаній.
У разі негативного перегляду тарифів та умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів СК планує скорочення витрат на ведення справи в даному секторі, а також паралельний
розвиток більш прибуткових видів страхування.
У разі виникнення нестабільності на страховому ринку в зв'язку з банкрутством інших компаній СК планує
компенсувати можливі втрати за рахунок активного залучення клієнтів і агентів збанкрутілих страхових організацій.
У разі посилювання конкуренції, в тому числі з боку компаній, пов'язаних з промисловими і бізнес-групами, і
компаній, що не мають якісного ризик-менеджменту, СК планує збільшення обсягу послуг з більш прибутковим
видами страхування та скорочення неприбуткових.
Управління технічними ризиками здійснюється в СК шляхом контролю над тарифами, актуарних розрахунків,
формування страхових резервів, розробки щорічних перестрахувальних програм і постійного нагляду за їх
проходженням.
Управління інвестиційними ризиками проводиться засобами і методами інвестиційної політики СК, орієнтованої,
в першу чергу, на дотримання законодавчо встановлених принципів диверсифікації, зворотності, прибутковості та
ліквідності при розміщенні страхових резервів.

При розміщенні коштів страхових резервів СК дотримується консервативної інвестиційної політики.
3. Ризики, пов'язані з можливою зміною цін на сировину, послуги, використовувані СК у своїй діяльності, та їх
вплив на діяльність емітента і виконання зобов'язань з цінних паперів
3.1 Внутрішній ринок
При здійсненні страхової діяльності основною статтею витрат СК є виплата страхового відшкодування. Оскільки
суттєва частина портфеля СК зосереджена в сегменті автомобільного страхування та добровільного медичного
страхування, зростання виплат страхового відшкодування схильний, зокрема, фактору інфляції цін на авторемонтні
роботи та послуги медичних установ. Підвищення вартості цих робіт і послуг враховується в тарифній політиці СК, у
зв'язку з чим, за думкою СК, реалізація даних ризиків не вплине на його здатність виконувати зобов'язання з цінних
паперів.
3.2 Зовнішній ринок
СК не використовує у своїй діяльності сировину та послуги, придбані на зовнішньому ринку. В зв'язку з чим
ризики, пов'язані з можливими змінами цін на сировину та послуги на зовнішньому ринку, відсутні.
4. Ризики, пов'язані з можливою зміною цін на продукцію та / або послуги СК, їх вплив на діяльність СК та
виконання зобов'язань з цінних паперів
4.1 Внутрішній ринок
У разі посилювання конкуренції і ринкового ціноутворення, при якому СК не буде мати можливості підвищувати
вартість послуг відповідно інфляційного росту і впливу інших факторів (зростання вартості послуг з ремонту
автомобілів, послуг приватних медичних установ і т.п.), рентабельність СК може знизитися. Крім того, на діяльність
СК може вплинути перегляд умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів, в результаті якого розмір страхових премій не буде покривати можливих витрат, що виникають в результаті
настання страхових випадків.
4.2 Зовнішній ринок
СК не здійснює господарську діяльність і не надає послуги на зовнішньому ринку, тому ризики, пов'язані зі
зміною цін на продукцію та / або послуги СК на зовнішньому ринку, відсутні.
5. Країнні та регіональні ризики
Ризики, пов'язані з політичною та економічною ситуацією в країні (країнах) і регіонах, в яких СК зареєстрована як
платник податків та / або здійснює основну діяльність, за умови, що основна діяльність СК в такій країні (регіоні)
приносить 10 і більше відсотків доходів за останній завершений звітний період, що передує даті затвердження
проспекту цінних паперів:
СК зареєстрована як платник податків на території м.Дніпропетровськ, Україна.
Основна господарська діяльність здійснюється СК на території України.
Політична та економічна ситуація в країні, військові конфлікти, введення надзвичайного стану, страйки, стихійні
лиха можуть призвести до погіршення становища всієї національної економіки і тим самим призвести до погіршення
фінансового становища СК та негативно позначитися на можливості СК своєчасно і в повному обсязі здійснювати
платежі за своїми цінними паперами.
5.1 Україна
Оскільки СК зареєстрована і здійснює свою основну діяльність в Україні, основні країнні і регіональні ризики, що
впливають на діяльність СК, - це ризики, пов'язані з Україною. Однак у зв'язку з глобалізацією мирової економіки, яка
посилюється, суттєве погіршення економічної ситуації у світі може також призвести до помітного спаду економіки
України та, як наслідок, до зниження попиту на продукцію і послуги СК.
Україна має рейтинги інвестиційного рівня, присвоєні провідними світовими рейтинговими агентствами. Високий
політичний ризик, який залишається основним чинником, що стримує підвищення рейтингів. Крім того, стримуючий
вплив на рейтинги зробило зниження світових цін на сировинні товари і проблеми на глобальних ринках капіталу.
Крім того, соціально-економічному розвитку України можуть перешкоджати наступні фактори:
- Економічна нестабільність.
- Політична та державна нестабільність.
- Недостатня розвиненість української банківської системи.
- Невідповідність сучасним вимогам інфраструктуриУкраїни.
- Коливання у світовій економіці.
У цілому економічна і політична нестабільність вУкраїні, нестійкість української банківської системи,
недостатній розвиток інфраструктури, а також коливання у світовій економіці можуть негативно позначитися на
діяльності СК.
Зазначені вище фактори призводять до наступних наслідків, які можуть мати негативний вплив на розвиток
Емітента:

- недостатня розвиненість політичних, правових та економічних інститутів;
- погіршення демографічної ситуації;
- недосконалість судової системи;
- суперечливість і часті зміни податкового, валютного законодавства;
- серйозні перешкоди для ефективного проведення реформ з боку бюрократичного апарату;
- висока залежність економіки від сировинного сектора і витікаюча з цього чутливість економіки країни до падіння
світових цін на сировинні товари;
- сильна зношеність інфраструктурних об'єктів у сфері енергетики і транспорту;
- низька мобільність робочої сили.
Коливання світових цін на нафту і газ, курсу гривні по відношенню до долара США, а також наявність інших
факторів можуть несприятливо відбитися на стані української економіки і на майбутній діяльності СК.
На українську економіку впливає зниження ринкової кон'юнктури і спади ділової активності в інших країнах
світу. Фінансові проблеми або поява нових ризиків, пов'язаних
з інвестиціями в країни, що розвиваються, можуть призвести до зниження обсягу зарубіжних інвестіцій в Україну.
Крім того, оскільки Україна видобуває і експортує у великих кількостях метали та сільгосппродукцію, українська
економіка особливо залежна від світових цін на ці товари, і тому зниження цін на товари сировинної групи, може
призвести до уповільнення темпів зростання української економіки. Наявність вищевказаних факторів може істотно
обмежити СК доступ до джерел фінансування і може несприятливо відобразитися на купівельній спроможності
покупців СК та його діяльності в цілому.
Інфраструктура України була в основному створена в радянську епоху і останні десятиріччя не отримувала
достатнього фінансування та обслуговування. Особливо постраждали залізні дороги і автомагістралі, засоби
вироблення і передачі електроенергії, системи зв'язку, а також фонд будівель і споруд. Дефіцит електроенергії і тепла
в деяких регіонах країни в минулому приводили до серйозних порушень в економіці даних регіонів.
Погіршення стану інфраструктури в Україні завдає шкоди економічному розвитку, ускладнює транспортування
товарів і вантажів, збільшує витрати господарської діяльності в Україні та може призвести до порушень у фінансовогосподарської діяльності, тим самим, надаючи несприятливий вплив на фінансовий стан СК.
Україна є багатонаціональною державою, включає в себе регіони з різним рівнем соціального і економічного
розвитку, у зв'язку з чим не можна повністю виключити можливість виникнення в Україні внутрішніх конфліктів, в
тому числі із застосуванням військової сили. Також СК не може повністю виключити ризики, пов'язані з можливим
введеням надзвичайного стану.
За оцінками СК, ризик стихійних лих, можливого припинення транспортного сполучення мінімальний.
5.2 Місто Дніпропетровськ
Місто Дніпропетровськ, в якому СК зареєстрована в якості платника податків, є одним з
найбільш розвинених в економічному плані і, отже, найменш схильне до ризику несподіваного економічного і
фінансового спаду в найближчий час, коли економіка України розвиваєся стабільними темпами. Економічні
перспективи цього регіону і рейтинг надійності суб'єкта в міжнародних агентствах практично співпадають зі
страновим.
Емітент оцінює політичну та економічну ситуацію в регіоні як прогнозуєму.
Ризик стихійних лих, можливого припинення транспортного сполучення та інших регіональних факторів
мінімальний.
Імовірність військових конфліктів, введення надзвичайного положення, страйків, стихійних дій найближчим
часом СК не прогнозується. Негативних змін ситуації в регіоні, які можуть негативно вплинути на діяльність і
економічне становище СК, найближчим часом СК не прогнозується.
Враховуючи всі вищевикладені обставини, можна зробити висновок про те, що макроекономічна середа регіону
сприятливим чином сказується на діяльності СК та дозволяє говорити про відсутність специфічних регіональних
ризиків.
Негативних змін в економіціУкраїни, які можуть негативно вплинути на економічне становище СК та її
діяльність, найближчим часом СК не прогнозується. Безумовно, не можна виключити можливість дестабілізації
економічної ситуації в країні, зв’заної з кризою на світових фінансових ринках або ж різким зниженням цін на нафту.
5.3 Передбачувані дії емітента на випадок негативного впливу зміни ситуації в країні (країнах) і регіоні на його
діяльність
У разі виникнення одного або декількох перерахованих вище ризиків СК вживе всі можливі заходи щодо
нівелювання склавшихся негативних змін. Визначення в теперішній час конкретних дій СК при настанні якої-небудь
з перерахованих у факторах ризику події не представляється можливим, так як розробка адекватних заходів,
відповідним подіям, утруднена невизначеністю розвитку ситуації в майбутньому. Параметри проведених заходів
будуть залежати від особливостей ситуації, що створилася в кожному конкретному випадку. СК не може гарантувати,
що дії, спрямовані на подолання виникших негативних змін, призведуть до значної зміни ситуації, оскільки
абсолютна більшість наведених ризиків знаходиться поза контролем СК.
В цілому СК оцінює політичну та економічного ситуаціїю вУкраїні, в м. Дніпропетровськ як досить стабільну і
прогнозуєму. До факторів, які можуть вплинути на ситуацію в майбутньому, можна віднести подальшу централізацію
влади і ослаблення ролі демократичних інститутів, уповільнення політики реформ, зростання рівня корупції та
бюрократизації.

Дані фактори можуть потенційно обмежити можливості СК в цілому по залученню інвестицій і привести до
інших несприятливих економічних наслідків для СК. Беручи до уваги ту обставину, що СК здійснює основну
господарську діяльність тільки на території України, то СК, у випадку погіршення макроекономічної ситуації в
Україні, планує зробити масштабну антикризисну програму.
5.4 Ризики, пов'язані з можливими воєнними конфліктами, запровадженням надзвичайного стану і страйками
в країні (країнах) і регіоні, в яких СК зареєстрована як платник податків та / або здійснює основну діяльність
Враховуючи, що збиток, заподіяний в результаті військових конфліктів і страйків, виключений з переліку
страхових випадків по всіх видах страхування, зазначений ризик не має істотного впливу на діяльність СК.
Виникнення військових конфліктів, введення надзвичайного стану, виникнення страйків в окремих регіонах
України, де СК здійснює свою діяльність через відділення, може призвести до зниження продаж.
Військові конфлікти, введення надзвичайного стану, страйки, стихійні лиха можуть призвести до погіршення
становища всієї національної економіки і тим самим призвести до погіршення фінансового становища СК та
негативно позначитися на можливості СК своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за облігаціями і іншим
цінними паперами СК.
5.5 Ризики, пов'язані з географічними особливостями країни (країн) і регіону, в яких СК зареєстрована як
платника податку та / або здійснює основну діяльність, у тому числі підвищена небезпека стихійних лих,
можливе припинення транспортного сполучення у зв'язку з віддаленістю і / або важкодоступністю і т.п.
СК зареєстрований як платник податків в сейсмологічно сприятливому регіоні (м.Дніпропетровськ) з
налагодженою інфраструктурою, однак ризики, пов'язані з географічними особливостями регіонів, в яких СК
здійснює страхову діяльність, присутні в ряді регіонів і враховуються при розробці страхових тарифів при страхуванні
майнових інтересів юридичних та фізичних осіб та формуванні страхового портфеля. При цьому обсяг страхування в
даних регіонах незначний і не впливає на фінансовий результат від діяльності СК (Крим, Карпати).
6. Фінансові ризики
6.1 Схильність СК ризикам, пов’язаних із зміною процентних ставок, курсу обміну іноземних валют, у зв'язку з
діяльністю СК або у зв'язку з хеджуванням, які здійснюються СК з метою зниження несприятливих наслідків
впливу вищевказаних ризиків
СК схильний фінансовим ризикам у відношенні здійснюваної ним інвестиційної діяльності.
Ризик зміни процентних ставок є одним з інвестиційних ризиків СК.
Валютний ризик не зачіпає в значній мірі прибутковість СК, так як її діяльність
здійснюється переважно в українських гривнях.
СК не здійснює хеджування в цілях зниження несприятливих наслідків впливу валютних ризиків та ризиків зміни
процентних ставок.
Схильність фінансового стану СК, її ліквідності, джерел фінансування, результатів діяльності і т.п. змінам
валютних курсів (валютні ризики):
СК не має значних валютних зобов'язань, у зв'язку з чим основна діяльність СК не піддається ризикам, пов'язаним
із зміною валютного курсу.
6.2 Передбачувані дії СК на випадок негативного впливу зміни валютного курсу і процентних ставок на
діяльність СК
У разі виникнення негативного впливу зміни валютного курсу і процентних ставок на діяльність СК СК планує
змінити структуру інвестицій в рамках, дозволених законодавством. Виниклі втрати можуть бути також компенсовані
за рахунок підвищення тарифів по найбільш затребуваних видам страхування.
6.3 Вплив інфляції на виплати по цінним паперам СК. Критичні, на думку СК, значення інфляції, а також
передбачувані дії СК по зменшенню зазначеного ризику
Зростання інфляційних показників в Україні може призвести до зростання витрат СК, зокрема на виплату
заробітної плати, придбання товарно-матеріальних цінностей і т.д., а також прямо впливає на обсяг страхових виплат
за ризиками автострахування та добровільного медичного страхування. На даний момент СК має можливість
підвищувати вартість послуг відповідно інфляційного зростання, у зв'язку з чим інфляція не робить істотного впливу
на діяльність СК та на вартість цінних паперів.
Істотний вплив на діяльність СК може надати гіперінфляція, яка призводить до різкого спаду купівельної
спроможності як фізичних, так і юридичних осіб і, як наслідок, до падіння попиту на послуги СК. Виникнення
подібного ризику можливо у випадку загальних несприятливих тенденцій економічного розвику країни.
У випадку значного перевищення фактичних показників інфляції над прогнозами аналітиків, а саме - при
збільшенні темпів інфляції до 25-30% в рік (критичний рівень), СК
планує вжити необхідних заходів по адаптації до темпів інфляції, що змінилися.
Склад заходів, запланованих до здійснення СК в разі виникнення негативного впливу зміни інфляції, схожий із
заходами, застосовуваними для зниження негативного впливу зміни валютних курсів і процентних ставок: оптимізація
структури інвестицій в рамках, дозволених законодавством, і тарифів по найбільш затребуваним видам страхування.

6.4 Показники фінансової звітності СК, найбільш схильні зміни в результаті впливу зазначених фінансових
ризиків
Ризик
Вірогідність
виникнення Характер змін в звітності
Зростання ставок за кредитами
банків
Ризик ліквідності
Валютний
ризик
Інфляційні ризики

середня
низька
низька
середня

Зниження прибутку, зростання фінансових
витрат
Зниження прибутку
Зростання собівартості, зростання витрат
на капітальне вкладення
Збільшення виручки за рахунок зростання
цін,зниження прибутку,збільшення собівартості

7. Правові ризики
Правові ризики визначені, в тому числі, недоліками, властивими українській правовій системі та українському
законодавству, що призводить до створення атмосфери невизначеності в області інвестицій та комерційної діяльності.
Україна продовжує розробляти правову базу, необхідну для підтримки ринкової економіки. Наступні ризики,
пов'язані з українською правовою системою (багато з них не існують в країнах з більш розвиненою ринковою
економікою), створюють непевність щодо прийнятих компанією юридичних та ділових рішень:
- невідповідності, що існують між Конституцією, законодавством, указами Президента і урядовими, міністерськими та
місцевими розпорядженнями, рішеннями, постановами та іншими актами;
- протиріччя між місцевими, регіональними та центральними правилами і положеннями;
- відсутність судового та адміністративного керівництва по тлумаченню законодавства;
- широкі повноваження урядових органів, які можуть привести до повільних дій; та
- недостатньо розроблені процедури банкротства і зловживання в даній сфері.
Відсутність згоди з питань масштабів, утримання і темпів економічних і політичних реформ, швидкий розвиток
українського законодавства в напрямку, не завжди збігається з
вектором ринкових перетворень, ставлять під сумнів можливість здійснення і основоположну конституційність
законів, що приводить до неясності, суперечностей і невизначеності. До того ж, українське законодавство нерідко
передбачає виконання правил, які ще не були оприлюднені, що залишає значні прогалини в нормативно-правовій
інфраструктурі. Всі ці слабкі місця здатні вплинути на можливість здійснювати права СК за дозволами та угодами СК
й на можливості СК щодо захисту від вимог інших осіб. СК не може гарантувати, що законодавці, судові органи або
треті особи не стануть заперечувати внутрішні процедури та статутні норми СК або відповідність СК чинним
законам, указам і правилам.
7.1 Ризики, пов'язані зі зміною валютного регулювання
(А) Внутрішній ринок
СК не виробляє істотних валютних операцій ні при здійсненні основної діяльності з надання послуг страхування, ні
при здійсненні інвестиційної діяльності. Діяльність на зовнішньому ринку СК не здійснюється.
Правові основи і принципи валютного регулювання і валютного контролю в Україні встановлені законодавством
України. Зазначені норми встановлюють повноваження органів валютного регулювання, а також визначає права та
обов'язки резидента і нерезидентів відносно володіння, користування і розпорядження валютними цінностями, права і
обов'язки нерезидентів у відношенні володіння, користування і розпорядження валютою України та внутрішніми
ціннимі паперами, права та обов'язки органів валютного контролю та агентів валютного контролю.
До недавнього часу валютне регулювання мало обмежувальний характер, передбачаючи встановлення вимог про
відкриття спеціальних рахунків.
У той же час, не можна виключити, що вподальшому, при погіршенні макроекономічної ситуації вУкраїні,
законодавець може відновити обмеження на здійснення валютних операцій в цілому або в частині або ввести інші
подібні обмеження, що в перспективі можуть зробити негативний вплив на діяльність СК, пов'язану з можливим
інвестуванням в іноземну валюту і зовнішні цінні папери, або при розрахунках з нерезидентами (постановами
Правління НБУ від 16.11.2012 №475 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і
запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та № 479 «Про встановлення розміру
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті», якими запроваджено норми щодо обов’язкового продажу
надходжень в іноземній валюті були встановлені більш жорсткі норми валютного регулювання).
(Б) Зовнішній ринок
Емітент не здійснює свою діяльність на зовнішньому ринку, у зв'язку з чим правові ризики, пов'язані зі зміною
валютного регулювання, розглядаються тільки для внутрішнього ринку.
7.2 Ризики, пов'язані зі зміною податкового законодавства
(А) Внутрішній ринок

Податкове законодавство України схильне досить частим змінам. В зв'язку з цим існує можливість прийняття актів
законодавства про податки і збори, які: встановлять нові податки і (або) збори, збільшать податкові ставки, розміри
зборів, встановлять або обтяжуть відповідальність за порушення законодавства про податки і збори, встановлять нові
обов'язки або іншим чином погіршають становище платників податків або платників зборів, а також інших учасників
відносин, регульованих законодавством про податки і збори.
Існуючі податкові закони допускають неоднозначне тлумачення. Нормативно-правові акти з податків і зборів,
зокрема Податковий КодексУкраїни, містять ряд неточних формулювань. Прогалини в податковому законодавстві
свідчать про невизначеності, несформованості української податкової системи, що може утруднити податкове
планування та зробити негативний вплив на об'єм інвестицій в акції.
Емітент може бути підданий періодичним податковим перевіркам, що може призвести до оподаткування за
попередні звітні періоди. В Україні можлива зворотна сила податкового законодавства. Це утрудняє податкове
планування і прогнозування. Невизначенність податкового законодавства може привести до штрафів, платежам і
додатковому оподаткуванню.
(Б) Зовнішній ринок
Ризики, пов'язані зі зміною податкового законодавства на зовнішньому ринку, СК розцінює як мінімальні, оскільки не
здійснює ведення своєї господарської діяльності на зовнішньому ринку та є резидентом України, яка, в свою чергу,
має обширний ряд угод про уникнення подвійного оподаткування для її резидентів, що дозволяє СК розцінювати дані
ризики як мінімальні.
7.3 Ризики, пов'язані зі змінами правил митного контролю та мит (для зовнішнього
та внутрішнього ринків)
СК не здійснює експорт своїх послуг, в зв'язку з чим ризики, пов'язані зі зміною правил
митного контролю та мит, не впливають на її діяльність.
7.4 Ризики, пов'язані зі зміною вимог по ліцензуванню основної діяльності СК, або ліцензуванню прав
користування об'єктами, перебування яких у обороті обмежене (включаючи природні ресурси)
(А) Внутрішній ринок
Основна діяльність СК підлягає ліцензуванню. Існують наступні ризики, пов'язані зі зміною вимог по
ліцензуванню основної діяльності СК:
- посилення вимог, що пред'являються для здобувачів ліцензії та ліцензіатів, установлення терміну дії ліцензій,
введення нових видів ліцензій;
- встановлення обмежень на одночасне здійснення певних видів страхування.
Зазначені зміни можуть мати негативний вплив на діяльність СК, призвести до уповільнення темпів зростання
підприємства. Однак, СК вживатиме всіх необхідних зусиль для відповідності ліцензійним вимогам. Для подолання
обмежень на одночасне здійснення різних видів страхування можливе проведення реструктуризації, яке може
спричинити додаткові грошові і часові витрати, та / або відмову від окремих видів страхування.
(Б) Зовнішній ринок
СК не здійснює діяльність на зовнішньому ринку і не має ліцензій, необхідних для здійснення діяльності на
зовнішньому ринку, в зв'язку з чим даний ризик розцінюється СК як мінімальний.
У разі зміни вимог по ліцензуванню у відношенні основної діяльності СК, СК буде діяти відповідно до нових
вимог, включаючи одержання необхідних ліцензій.
7.5. Ризики, пов'язані зі зміною судової практики з питань, пов'язаних з діяльністю СК (у тому числі з питань
ліцензування), які можуть негативно позначитися на результатах поточних судових процесів, в яких бере
участь СК
(А) Внутрішній ринок
Ризики, пов'язані зі зміною судової практики присутні і можуть в подальшому негативно відобразитися на
результатах діяльності страхового суспільства. Діяльність страхових організацій вичерпно врегульована законами і
підзаконними актами України, у зв'язку з чим роль рішень суду в діяльності СК невисока.
Огляди судової практики, підготовлені Вищім Адміністративним Судом, незначно вплинули на діяльність
страхових організацій - як на їх користь, так і на користь позивачів. Зазначені огляди використовуються в практиці
проведення поточних судових процесів, в яких бере участь СК. Основні судові процеси пов'язані з відмовами СК у
виплаті страхового відшкодування. Несприятливі рішення по існуючим судовим процесам не нанесуть значної шкоди
СК у зв'язку з незначними сумами позовів.
(Б) Зовнішній ринок
Ризики, пов'язані зі зміною судової практики на зовнішньому ринку, розцінюються СК як мінімальні і не можуть в
подальшому негативно позначитися на результатах діяльності СК. На дату затвердження цього Проспекту цінних
паперів СК не бере участь в судових процесах, які можуть призвести до суттєвих витрат, зробити негативний вплив на
зовнішньому ринку та на її фінансовий стан. СК не може повністю виключити можливість участі в судових процесах,

здатних вплинути на її фінансовий стан у майбутньому. При цьому СК знаходиться в рівному становищі з іншими
учасниками ринку і володіє всіма засобами правового захисту своїх інтересів, що дозволяє оцінити даний ризик в
якості прийнятного.
7.6 Ризики, пов'язані зі зміною правового регулювання страхової діяльності
(А) Внутрішній ринок
Закон України регулює відносини між особами, які здійснюють види діяльності у сфері страхової справи, або з їх
участю, відносини по здійсненню державного нагляду за діяльністю суб'єктів страхової справи, а також інші
відносини, пов'язані з організацією страхової справи. Внесення змін до зазначеного закону, що скасовують існуючі
обмеження щодо страхових організацій з іноземним капіталом, установлюють додаткові заборони щодо здійснюваних
страховими організаціями видів страхування.
(Б) Зовнішній ринок
Емітент не здійснює діяльність на зовнішньому ринку, у зв'язку з чим правові ризики, пов'язані з діяльністю СК,
відсутні.
7.7 Ризики, пов'язані з діяльністю СК
Ризики, властиві виключно СК, в тому числі:
(А) Ризики, пов'язані з поточними судовими процесами, в яких бере участь СК.
В даний час істотних ризиків, пов'язаних з участю СК в судових процесах, в результаті розгляду яких на СК
можуть бути накладені санкції і які можуть істотно відбитися на фінансово-господарській діяльності СК, немає.
Зважаючи на дану обставину, на думку органів управління СК, зазначені ризики відсутні. Однак повністю таку
можливість виключити не можна у зв'язку з судовими помилками і непередбачуваністю судових рішень.
(Б) Ризики, пов'язані з відсутністю можливості продовжити дію ліцензії СК на ведення певного виду діяльності або на
використання об'єктів, перебування яких у обороті обмежене (включаючи природні ресурси)
Основна діяльність СК підлягає ліцензуванню. Ліцензія видається на певний термін дії.
Однак чинним законодавством передбачено можливість обмеження, призупинення та відкликання ліцензії у разі
порушення СК вимог нормативно-правових актів. СК намагається здійснювати свою діяльність у суворій
відповідності до вимог таких нормативно-правових актів. Обмеження, призупинення або відкликання ліцензій можуть
істотно негативно вплинути на діяльність СК та вартість її цінних паперів.
(В) Ризики, пов'язані з можливою відповідальністю СК за боргами третіх осіб, в тому числі дочірніх товариств СК
На думку органів управління СК, зазначені ризики є для СК мінімальними, оскільки обсяг наданих гарантій, у
порівняно з обсягом власних коштів і прибутків СК, є несуттєвим.
(Г) Ризики, пов'язані з можливістю втрати споживачів, на оборот з якими доводиться не менше ніж 10 відсотків
загальної виручки від продажу продукції (робіт, послуг) СК.
На дату закінчення звітного кварталу в СК немає споживача, на оборот з яким доводиться близько 10% загальної
виручки від продажу послуг.
8. Банківські ризики
СК не є кредитною організацією.
15. Управління капіталом
СК розглядає позиковий капітал і статутний капітал як основні джерела формування капіталу.
Також СК може погашати заборгованість за допомогою кредитів, наданих акціонерами, чи шляхом
зовнішнього фінансування. Завданням СК при управлінні капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати
функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигід для інших зацікавлених
осіб, а також для забезпечення фінансування СК.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу СК та може коригувати свою політику та цілі управління
капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
16. Справедлива вартість фінансових інструментів
На 31 грудня 2013 р. балансова вартість фінансових інструментів СК приблизно дорівнювала їх справедливій
вартості.
Номінальна вартість фінансових активів і зобов’язань зі строком погашення менше одного року, за
вирахуванням будь-яких передбачуваних коригувань в результаті оцінки, вважається їхньою справедливою вартістю.
Справедлива вартість фінансових зобов’язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх договірних
грошових потоків за поточною ринковою процентною ставкою, використовуваною СК для аналогічних фінансових
інструментів.

