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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
19209435
4. Місцезнаходження
04114м. Київ Оболонськийм. Київ вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 390-08-88(044) 390-08-88
6. Електронна поштова адреса
info@sk-mir.com

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

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)
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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

-

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

-

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

-

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)

-

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

-

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

Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості
щодо участі емітента у створені юридичних осіб» не заповнений. В Товаристві не
має посади корпоративного секретаря, тому розділ звіту «Інформація щодо
посади корпоративного секретаря» не заповнений. Юридичні особи не є
засновниками емітента, тому розділ звіту «Інформація про юридичних осіб –
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток,
паїв)» не заповнений. Дивіденди за звітний період та період який передував
звітному не нараховувались та не виплачувались, тому розділ звіту «Інформація
про дивіденди» не заповнений. Загальними зборами акціонерів Протокол №6

від 08 квітня 2013 року було прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не
виплачувати. «Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства:
20% спрямувати до Резервного фонду, 80 % - на розвиток Товариства». Дата
внесення в реєстр акціонерів в обліковому реєстрів власників не зазначена, тому
„Інформація про дату внесення в реєстр посадових осіб, що володіють акціями
емітента” не наведена. Емітент надає страхові послуги, тому розділ звіту
"Інформація щодо вартості чистих активів емітента" не заповнена. Процентні
облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не
заповнений. Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту
«Дисконтні облігації» не заповнений. Цільові (безпроцентні) облігації емітент не
випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) облігації» не заповнений.
Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші
цінні папери, випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не
заповнений. Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту
«Інформація про похідні цінні папери» не заповнений. Емітент не здійснював
викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту «Інформація
про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений. Емітент не
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води,
тому розділи звіту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних
видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не
заповнені. Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним
випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними
паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН
та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація про
зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за
іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №481556
3. Дата проведення державної реєстрації
08.05.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
50050000
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)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12[2010]Інші види страхування, крім страхування життя
0д/н
0д/н
10. Органи управління підприємства
Голова Правління Наглядово Рада Ревізійна комісія
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у

національній валюті
ПАТ ВТБ Банк
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26509010067171
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ПАТ ВТБ Банк
5) МФО банку
321767
6) поточний рахунок
26509010067171
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Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види
діяльності*

Вид діяльності
1
Страхова
діяльність

Номер ліцензії
Дата закінчення дії
Дата видачі Державний орган, що видав
(дозволу)
ліцензії (дозволу)
2
АВ №528882

3
21.05.2010

4
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв

5

фiнансових послуг України
Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної
Опис відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника). Строк дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528898

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні
Опис
об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Строк дії ліцензії безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528897

Опис

Страхова
діяльність

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків. Строк
дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528896

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників
відомчої (крім тих, що працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Опис
Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд). Строк дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528895

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Опис

Страхова
діяльність

Страхова діяльність у формі добровільного страхування повітряного транспорту.
Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528894

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного
Опис транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). Строк
дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528893

Опис

Страхова
діяльність

Страхова
діяльність

Страхова діяльність у формі обов’язкового особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті. Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528892

Опис

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків.
Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528891

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів
Опис перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні небезпечних вантажів. Строк дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528890

Опис

Страхова
діяльність

Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту
(крім залізничного). Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528889

Опис

Страхова
діяльність

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного медичне страхування (безперервне
страхування здоров`я). Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528888

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі
Опис відповідальності позичальника за непогашення кредиту). Строк дії ліцензії безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528887

Опис

Страхова
діяльність

Страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок
хвороби. Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528886

Опис

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування виданих гарантій (порук)
та прийнятих гарантій. Строк дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528885

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування водного транспорту
Опис (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту). Строк дії ліцензії безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528884

Опис

Страхова
діяльність

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ. Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528883

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної
Опис відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника). Строк дії ліцензії - безстроковий. Строк дії ліцензії - безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ №528881

Опис

Страхова
діяльність

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу). Строк дії ліцензії - безстроковий.

АВ №528880

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Опис Страхова діяльність у формі обов’язкового авіаційне страхування цивільної авіації.

Страхова
діяльність

АВ №528879

21.05.2010

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших
Опис
видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)). Строк дії ліцензії
- безстроковий.

Страхова
діяльність

АВ № 594081

29.09.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Опис Страхова діяльність Строк дії ліцензії - безстроковий.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

1

2

Дата визначення або
Рівень кредитного
поновлення рейтингової рейтингу емітента або
оцінки емітента або цінних
цінних паперів
паперів емітента
емітента
3

4

Рейтингове агентство уповноважене
«Експерт-рейтинг»
рейтингове агентство

23.11.2012

uaAA -

ТОВ Рейтингове
уповноважене
агентство “Стандартрейтингове агентство
Рейтинг”

04.03.2013

uaAA -

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
Серія, номер, дата видачі та
які належать засновнику
найменування органу, який видав
та/або учаснику (від загальної
паспорт*
кількості)

КЕ 317862 03.07.1996
Мартинов Сергiй Олександрович Малиновським РВ УМВС України в
Одеськiй обл.

3.3966e-05

Анкудiнова Алла Михайлiвна

КЕ 756762 21.08.1997 Центральним
РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 5.994e-05
обл.

Ромм Аркадiй Данилович

КК 092277 21.03.1998
Малиновським РВ ОМУ УМВС
України в Одеськiй обл.

9.99e-07

Секулер Олександр Юхимович

КЕ 550156 07.02.1997
Малиновським РВ ОМУ УМВС
України в Одеськiй обл.

3.996e-06

Арюткiн Микола Сергiйович

ЕО 298508 03.03.1997 Жовтневим
РВУМВС України в Миколаївськiй
обл.

0.00017982

Ведмицька Наталя Миколаївна

КЕ 608300 14.04.1997 Приморським
4.2357e-05
РВ УМВС України в Одеськiй обл.

Гулакова Iрина Миколаївна

КЕ 319120 05.07.1996 Київським РВ
2.0579e-05
УМВС України в Одеськiй обл.

Усього

_______________

0.000341657

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Сергєєва Тетяна Антонiвна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 748470 12.03.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1967

5)Освіта**

Вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

10

7)Найменування
ТОВ “Агентство страхового консалтингу”, заступник головного
підприємства та попередня
бухгалтера
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
26.03.2012 безстроково
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні
посади: бухгалтер, ведучий фахівець бухгалтерії, ведучий економіст
департаменту міжнародного туризму, бухгалтер-аудитор, заступник
головного бухгалтера, головний бухгалтер, фінансовий директор..
Займає посаду Члена Наглядової ради в ПАТ "СА "Меркурій",
Головного бухгалтера в ПАТ СА "Меркурій" та Члена Наглядової ради в
ПАТ "Всесвіт".

1)Посада

Голова Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Бабко Володимир Леонiдович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО 675840 31.07.2001 Мiнським РУГУМВС України в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1965

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

18

7)Найменування
підприємства та попередня Заступник Голови Правлiння НФСК "Гарант-Ре", м.Київ
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні
посади: інженер організатора кібернетики, молодший науковий
співробітник, асистент кібернетики, асистент кафедри теорії
програмування факультету кібернетики, виконавчий директор зі
страхування, заступник Голови Правління, Голова Правління, директор
філії. Посадова особа займає посаду Директора в ПАТ "СА "Меркурій",
та посаду Голови Наглядової Ради в ПАТ "Всесвіт".

Член Правління/Заступник Голови Правліня

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне Сергєєва Тетяна Антонiвна
найменування юридичної

особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 748470 12.03.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1967

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

10

7)Найменування
ТОВ “Агентство страхового консалтингу”, заступник головного
підприємства та попередня
бухгалтера
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Попередні посади: бухгалтер, ведучий фахівець
бухгалтерії, ведучий економіст департаменту міжнародного туризму,
бухгалтер-аудитор, заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер, фінансовий директор.. Займає посаду Члена Наглядової
ради в ПАТ "СА "Меркурій", Головний бухгалтер ПАТ СК "МИР" та Члена
Наглядової ради в ПАТ "Всесвіт".

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Лапицький Володимир Георгійович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата СО 745385 02.10.2001 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
видачі, орган, який видав)*

або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1955

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

10

7)Найменування
підприємства та попередня ТОВ “АВС “Брок”, Директор по маркетингу
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інша інформація
відсутня.

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Чупиркiн Олександр Iванович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО 696055 31.05.2001 Шевченкiвським РУГУМВС України в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи
(років)**

17

7)Найменування
підприємства та попередня УПК "Гарант Ре", заступник Голови Правлiння
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Голова
Наглядової Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим
законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть дирекцiї i
дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та
акцiонерiв. Попередні посади: лаборант фізичного кабінету, токар 3
розряду, токар 4 розряду, токар 5 розряду, токар 6 розряду, помічник
директора, директор по маркетингу, директор по майновому
страхуванню провідний спеціаліст зі страхування, заступник
виконавчого директора зі страхування, директор департаменту
майнового страхування, заступник Голови Правління з загальних
питань, заступник Голови Правління зі страхування, заступник Голови
Правління з розвитку.

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Виноградов Костянтин Венiамiнович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 446918 10.06.1997 Старокиївським РУГУМВС України в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1959

5)Освіта**

вища

6)Стаж керівної роботи

10

(років)**
7)Найменування
підприємства та попередня ТОВ "АВС БРОК", Генеральний директор
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Член Наглядової
Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та
Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки
Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих
ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з
такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього
контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку
необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю
про фiнансовий стан товариства. Попередні посади: лісник, слюсарзбірник, педагог з різьби по дереву, пекар, менеджер по туризму,
спеціаліст по страхуванню, помічник виконавчого директора із
страхування, провідний спеціаліст зі страхування автотранспорту и
авіаційних ризиків, генеральний директор, директор по роботі з
агентською мережею. Займає посаду Директора в ПАТ "Всесвіт",
посаду Голови Наглядової Ради в ПАТ "СА "Меркурій".

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Пономаренко Сергiй Михайлович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО 343862 08.02.2000 Ленiнградським РУГУМВС в м.Києвi
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1954

5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

вища
10

7)Найменування
підприємства та попередня Директор департамента страхування автотранспорту "НФСК "ГарантРе"
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Член Наглядової
Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та
Статутом захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В обов'язки
Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих
ризикiв та розробка полiтики недопущення збиткiв, пов'язаних з
такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрiшнього
контролю та функцiювання iнформацiйних систем, якi в випадку
необхiдностi можуть своєчасно представляти вичерпну iнформацiю
про фiнансовий стан товариства. Попередні посади: інженер по
радіоелектрики, заступник генерального директора, заступник
директора, спеціаліст зі страхування, директор департаменту
страхування, директор департаменту врегулювання збитків, заступник
Голови Правління департаменту врегулювання збитків.

Голова Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Антонова Надія Василівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СН 680842 06.02.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

1952
Вища:Спеціальність: російська мова та література, Середньоспеціальна: Кваліфікація: бухгалтер, юрист
7

7)Найменування
підприємства та попередня ТОВ «АВС Брок», Генеральний директор
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

1)Посада

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа
займає посаду Голови Ревізійної комісії в ПАТ "Всесвіт" та ПАТ "СА
"Меркурій". Повноваження: перевiрки фiнансово - господарської
дiяльностi правлiння, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням
загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за
вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10% голосiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки по результатам перевiрок рiчних
звiтiв та балансiв.

Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Каменський Роман Володимирович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО 622844 03.08.2001 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1976

Вища

5)Освіта**
6)Стаж керівної роботи
(років)**

13

7)Найменування
підприємства та попередня АТ "Аквополіс" - керівник відділу страхування
посада, яку займав**
8)дата обрання та термін, на
15.05.2012 3 роки
який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом
Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Працює за
сумісництвом в ПАТ "Страховий альянс "Меркурій" - заступником
директора.

_______________
* 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.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи або
Посада
повне
найменув
ання
юридично
ї особи

Паспортні
дані
фізичної
особи (серія,
номер, дата
видачі,
орган, який
видав)* або
ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
юридичної

Кількість за видами акцій

Від
Дата
Кількіс
внесен
загальної
привілейо
ть
прості на привілейо
ня до
кількості
прості
вані на
акцій
пред'явн
вані
реєстр
акцій (у
пред'явни
іменні
(штук)
ика
іменні
у
відсотках)
ка

особи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бабко
Голова Володими
Правлін р
Леонiдови
ня
ч

СО 675840
31.07.2001
Мiнським
РУГУМВС
України в
м.Києвi

66563 13.2993000 66563
0
151
0000
151

0

0

Заступн
ик
Сергєєва
Голови Тетяна
Правлін Антонiвна
ня

СН 748470
12.03.1998
Мiнським РУ
ГУ МВС
України в
м.Києвi

10500 0.20980000 10500
0
00
000
00

0

0

Лапицький
Член
Володими
Ревізійн
р
ої
Георгійови
комісії
ч

СО 745385
02.10.2001
Ватутінським
РУ ГУ МВС
України в м.
Києві

60000 0.11990000 60000
0
0
000
0

0

0

СО 696055
31.05.2001
Голова
Чупиркiн Шевченкiвсь
Наглядо
Олександр ким
вої
Iванович РУГУМВС
ради
України в
м.Києвi

90000 0.17980000 90000
0
1
000
1

0

0

Виноградо
Член
в
Наглядо
Костянтин
вої
Венiамiнов
ради
ич

СН 446918
10.06.1997
Старокиївськ
им РУГУМВС
України в
м.Києвi

90000 0.17980000 90000
0
0
000
0

0

0

Член
Пономаре
Наглядо нко Сергiй
вої
Михайлов
ради
ич

СО 343862
08.02.2000
Ленiнградськ
им РУГУМВС

90000 0.17980000 90000
0
0
000
0

0

0

в м.Києвi
Усього 70913 14.1684
152

70913 0
152

0

0

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

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента
Кількість за видами акцій
Дата
Від
Найменув
Кількіс
Ідентифіка
внесен
загальної
прості
привілей
Місцезнаход
ть
ання
привілей
ційний код
ня до
кількості
прості
на
овані на
юридичної
акцій
ження
овані
реєстр
акцій (у
за ЄДРПОУ
пред'яв
пред'явн
іменні
особи
(штук)
іменні
у
відсотках)
ника
ика
Товариство
з
обмежено
ю
31612064
вiдповiдал
ьнiстю
"АВС
Фiнанс"
Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*
Бабко
Володими
р
Леонiдови
ч

04205 80000
Оболонськи
01.06.2 400000 79.920079 400000
й м. Київ пр.
0
004
000
92008
000
Оболонськи
й 23А

0

0

Кількість за видами акцій
Дата
Від
Серія, номер, дата
Кількіс
внесен
загальної
прості
привілей
видачі паспорта,
ть
привілей
ня до
кількості
прості
на
овані на
найменування органу,
акцій
овані
реєстр
акцій (у
пред'явн
іменні пред'яв
який видав паспорт**
(штук)
іменні
у
відсотках)
ника
ика
СО 675840 31.07.2001
Мiнським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi
31.07.2001

15.07.2 665631 13.299330 665631
0
003
51
86913
51

0

0

Усього 466563 93.219410 466563 0
151
78921
151

0

0

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

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

08.04.2013

Кворум зборів**

98.773

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих
органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів
акціонерів Товариства. 2. Звіт Голови Правління Товариства за 2012 рік,
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Визначення основних
напрямів діяльності Товариства у 2013 році. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за
2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Про припинення
повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 6. Про обрання членів
Наглядової Ради Товариства. 7. Про затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової
ради. 8. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 9. Затвердження
річного звіту Товариства за 2012 рік. 10. Визначення порядку розподілу прибутку і
покриття збитків Товариства за 2012 рік. 11. Затвердження розміру річних
дивідендів та строку і порядку їх виплати. 12. Про попереднє схвалення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Особи, що подавали пропозиції
до переліку питань порядку денного: Акціонери Позачергові збори не
скликались. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 порядку
денного Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку
проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Слухали: Голову правління

Товариства Бабко В.Л., який повідомив, що рішенням Наглядової ради
Товариства (Протокол №01/13 від 18.02.13р.) Головою Зборів Товариства був
призначений Бабко Володимир Леонідович, та запропонував затвердити Бабко
Володимира Леонідовича Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів
обрати Антонову Надію Василівну. Голову правління Товариства Бабко В.Л., який
запропонував затвердити склад Лічильної комісії. До складу Лічильної комісії
входять: Голова Лічильної комісії – Лазарєв Сергій Володимирович. Член
Лічильної комісії — Вродзинська Олена Сергіївна. Член Лічильної комісії —
Сбітнєв Дмитро Анатолійович. Голову Зборів Товариства Бабко В.Л., який
запропонував визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного
доповідача – 5 хв., голосування бюлетенями, 1 акція – 1 голос (крім
кумулятивного голосування). Голосували: «За» - 494358852 (чотириста дев’яносто
чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100%
від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Затвердити Бабко Володимира
Леонідовича Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Антонову
Надію Василівну. Затвердити склад Лічильної комісії. До складу Лічильної комісії
входять: Голова Лічильної комісії – Лазарєв Сергій Володимирович . Член
Лічильної комісії —Вродзинська Олена Сергіївна.. Член Лічильної комісії —
Сбітнєв Дмитро Анатолійович Визначити наступний порядок проведення Зборів:
виступ кожного доповідача – 5 хв., голосування бюлетенями, 1 акція – 1 голос
(крім кумулятивного голосування). Питання 2 порядку денного Звіт Голови
правління Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його
розгляду. Слухали: Голову правління Товариства Бабко В.Л., який повідомив про
результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та запропонував
затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності 2012 рік. Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували: «За» - 494358852 (чотириста дев’яносто чотири мільйони триста
п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100% від присутніх на Зборах
акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийнято
одностайно. Вирішили: Звіт Голови правління Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності 2012 рік затвердити. Питання 3 порядку
денного Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
Слухали: Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував визначити
основні напрями фінансово-господарської діяльності на 2013 рік відповідно до
Статуту Товариства. Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Голосували:
«За» - 494358852 (чотириста дев’яносто чотири мільйони триста п’ятдесят вісім
тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Затвердити основні напрями діяльності у 2013 році відповідно до
Розділу 3 Статуту Товариства. Питання 4 порядку денного Звіт Наглядової Ради
Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Слухали:
Голову Наглядової ради Чупиркіна О.І., який представив Звіт Наглядової ради

Товариства за 2012 рік та запропонував його затвердити. Інших пропозицій та
заперечень не надійшло. Голосували: «За» - 494358852 (чотириста дев’яносто
чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100%
від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради
Товариства за 2012 рік. Питання 5 порядку денного Про припинення
повноважень членів Наглядової Ради Товариства Питання зняте з обговорення та
не розглядалось Питання 6 порядку денного Обрання членів Наглядової ради
Товариства. Питання зняте з обговорення та не розглядалось Питання 7 порядку
денного Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Питання зняте з
обговорення та не розглядалось Питання 8 порядку денного Звіт і висновки
Голови ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Слухали: Голову ревізійної
комісії Товариства Антонову Н.В., яка представила звіт і висновки ревізійної
комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності
за 2012 рік. Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Голосували: «За» 494358852 (чотириста дев’яносто чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч
вісімсот п’ятдесят два) голоси (100% від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти»
- немає, «Утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно Вирішили:
затвердити звіт та висновки Голови ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Питання 9 порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Слухали: Голову правління Товариства Бабко В.Л., який запропонував затвердити
річний звіт Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували: «За» - 494358852 (чотириста дев’яносто чотири мільйони триста
п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100% від присутніх на Зборах
акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рішення прийнято
одностайно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. Питання 10
порядку денного Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків
Товариства за 2012 рік. Слухали: Голову Наглядової ради Чупиркіна О.І., який
запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства:
20% спрямувати до Резервного фонду, 80 % - на розвиток Товариства. Інших
пропозицій та заперечень не надійшло. Голосували: «За» - 494358852 (чотириста
дев’яносто чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два)
голоси (100% від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались»
- немає. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Затвердити наступний
порядок розподілу прибутку Товариства: 20% спрямувати до Резервного фонду,
80 % - на розвиток Товариства. Питання 11 порядку денного Затвердження
розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати. Слухали: Голову
Наглядової ради Чупиркіна О.І., який запропонував дивіденди не нараховувати та

не виплачувати. Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Голосували: «За» 494358852 (чотириста дев’яносто чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч
вісімсот п’ятдесят два) голоси (100% від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти»
- немає, «Утримались» - немає. Рішення прийнято одностайно. Вирішили:
Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Питання 12 порядку денного Про
попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Слухали: Бабко В.Л., який запропонував, враховуючи, що на дату проведення
Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у
ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє
схвалення значних правочинів, що стосуються предмету діяльності Товариства,
який визначений в р.3 Статуту Товариства, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Бабко В.Л., який
запропонував встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у
розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства та надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення
даних правочинів від імені Товариства попередньо до підписання схвалювати
значні правочини, які можуть вчинятися Товариством. Інших пропозицій та
заперечень не надійшло. Голосували: «За» - 494358852 (чотириста дев’яносто
чотири мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят два) голоси (100%
від присутніх на Зборах акціонерів), «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно. Вирішили: попередньо схвалити значні
правочини, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в
р.3 Статуту Товариства та можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дати прийняття цього рішення. Встановити для відповідних правочинів граничну
сукупну вартість у розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та надати Голові правління Товариства
повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства. Дата
складання протоколу Зборів Товариства: 08 квітня 2013 року. Голова Зборів
Голова Правління Товариства _______________ /Бабко В.Л./ Секретар Зборів
_______________ /Антонова Н.В./ Причини, чому загальні збори не відбулися:

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія

юридичної особи або
«ІФГ КАПІТАЛ»
прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи
Організаційно-правова
форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю
36645230
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, б. 23/25

АЕ №263100

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
документ
Дата видачі ліцензії або
іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон (044) 590-51-20
Факс
Вид діяльності
Опис

(044) 590-51-20
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача
Строк дії ліцензії зберігача: 02.12.2009 року – 02.12.2014 року.

Повне найменування
юридичної особи або
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи
Організаційно-правова
форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка,3

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший д/н
документ
Дата видачі ліцензії або
іншого документа
Міжміський код та телефон 044) 279-65-40
Факс

044) 279-65-40

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю без ліцензії.

Повне найменування
юридичної особи або
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи
Організаційно-правова
форма
Kод за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

Приватне підприємство
24089565
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

1610

Назва державного органу,
що видав ліцензію або інший Аудиторська палата України
документ
Дата видачі ліцензії або
іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон (044) 227-19-00
(044) 227-19-00

Факс
Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р.
за рішенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ №
227/3. Свідоцтво П 000041 Реєстраційний номер Свідоцтва: 41 Серія та
номер Свідоцтва: П 000041 Дата видачі Свідоцтва – 12.03.2013р. Строк
дії свідоцтва – з 12.03.2013р. до 27.01.2016 р. Реєстраційний № 0028
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2054 від 02.07.2013р. Строк дії
свідоцтва - до 27.01.2016 р.

Опис

1.Інформація про випуски акцій

Номер
Дата
свідоцт
реєстр
ва про
ації
реєстра
випуск
цію
у
випуску

1

2

Частка
Найменув
Загальн
у
ання
Номінал
Міжнародн
Форма
Кількіс
а
статутн
органу,
ьна
ий
Тип цінного існування
ть номінал ому
що
вартість
ідентифікац
та форма
акцій
ьна капіталі
паперу
зареєстру
акцій
(у
ійний номер
випуску
(штук) вартість
вав
(грн.)
(грн.) відсотк
випуск
ах)
3

4

Державна
комісія з
11.05.2 181/1/1 цінних
UA
паперів та 4000072854
010
0
фондовог
о ринку

Опис

5

6

Акція проста
бездокумен Бездокумен
0.1
тарна
тарні іменні
іменна

7

8

9

10

500500 5005000
100
000
0

Обігу цiнних паперiв на бiржовому та позабiржовому ринках не було, заяви для
допуску на органiзованi ринки не подавались, намiрiв щодо лiстiнгу не було.
Додаткова емісія в звітному періоді не здійснювалась.

Опис бізнесу
Страхова компанiя акцiонерного товариства вiдкритого типу заснована групою юридичних та фiзичних
осiб в листопадi 1992 року та зареєстрована виконавчим комiтетом Приморської районної Ради
народних депутатiв м.Одеси 05 лютого 1993 року. Компанiя завжди займалася лише одним видом
дiяльностi, а саме страхуванням, оскiльки вiдповiдно до дiючого законодавства страховi органiзацiї не
мають права займатися iншими видами дiяльностi. 10 травня 1993 року Кабiнет Мiнiстрiв України
прийняв Декрет "Про страхування". Вiдповiдно до цього Декрета страховi органiзацiї мали право
здiйснювати лише тi види страхування, на якi вони отримали лiцензiї в Комiтетi у справах нагляду за
страховою дiяльнiстю. Вiдповiдно до отриманих лiцензiй СКАТ "Мир" в 1993-1994 роках здiйснював
такi види страхування у формi добровiльного: - особисте страхування життя; - особисте страхування
вiд нещасних випадкiв; - особисте медичне страхування; - майнове страхування вантажiв; - майнове
страхування фiнансових ризикiв. - страхування вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредитiв. В 1995 роцi СКАТ "Мир" для збiльшення обсягу роботи i в зв"язку зi збiльшенням Статутного
фонду компанiї до 100 тис.грн. отримала лiцензiю Комiтета у справах нагляду за страховою дiяльнiстю
на право додатково здiйснювати такi види страхування у формi добровiльного: - майнове страхування
засобiв водного транспорту; - майнове страхування майна юридичних осiб; - майнове страхування
особистого майна громадян; - страхування професiйної вiдповiдальнiстi посадових осiб; перестрахування. У зв"язку з прийняттям 07 березня 1996 року Верховною Радою України Закону "Про
страхування", який набрав чинностi з 07 березня 1997 року, в 2002 року Статутний фонд компанiї було
доведено до 550 тис.грн., що на 31 березня 1997 року становило 96665,71 евро. На кiнець 2002р.
Сплачений статутний фонд перевищує 100 000 ЕВРО. Вiдповiдно до вимог вищезгаданого Закону СКАТ
"Мир" пройшла перелiцензування i отримала лiцензiю АА №239235 вiд 31 березня 1997 року на
здiйснення таких видiв добровiльного страхування: - страхування вiд нещасних випадкiв; страхування здоров"я на випадок хвороби; - страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм вiдповiдальностi власникiв залiзничого, наземного, повiтряного i водного транспорту i
вiдповiдальностi перевезнiка); - страхування вантажiв та багажу; - страхування майна (крiм
залiзничого, наземного, повiтряного, водного транспорту, вантажiв та багажу, вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ). Для здiйснення обов"язкового особистого страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi нами була отримана лiцензiя 23.09.97 р. Для розширення видiв страхової
дiяльностi компанiя 29.01.1998 р. Отримала лiцензiю на здiйснення таких видiв добровiльного
страхування: - страхування наземного транспорту (крiм залiзничого транспорту); - страхування
вiдповiдальнiстi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); страхування водного транспорту (морського, внутрiшнього трансопрту та iнших видiв водного
транспорту); - страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника); - страхування цiвiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власностi чи iншому за- конному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або
iї майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї; -страхування вiдповiдальностi
суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв. На пiдставi цiєївказиних лiцензiй компанiя здiйснювала
страхування автомобiльного транспорту. Вiдповiдно до пункту 2 постанови КМУ вiд 26 вересня 2001р.
№ 1246 "Про затвердження Порядку замiни бланкiв ранiше виданих лiцензiй на бланки єдиного

зразка ВАТ СК"Мир" здiйснило замiну бланкiв лiцензiй. З перiод 2002р., страхова компанiя
здiйснювала страхування вiд нещасних випадкiв, страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiз- ника), страхування вiдповiдальностi
перед третiми особами (крiм вiдповiдальностi власникiв наземного, повiтряного, водного транспорту i
вiдповiдальностi перевiзника), страхування наземного транспорту, водного транспорту, вогневих
ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, обов'язкового особисто- го страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi. За цими випадками страхова компанiя приймала також ризики у перестрахування вiд
страхових органiзацiй України: ВАТ НСФК "Гарант-Авто"(м.Київ), ВАТ "НФСК "Гарант Ре" (м.Київ),ЗАТ СК
"Київ", ЗАТ "Європiйський страховой альянс"(м.Одеса), ВАТ "Страховий альянс "Меркурий-М"
(м.Львiв) . За 2003 рiк ВАТ "СК "Мир" отримала 872,9 тис.грн. доходу вiд реалiзацiї страхових послуг.
Приорететним вiдом страхування було страхування наземного транспорту та страхування вiд вогневих
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Страхова компанiя є членом Морського Страхового Бюро України. У
2004р. ВАТ СК Мир стала лауреатом мiжнародної премiї "Європейська якiсть". Експертна рада
Нацiональної iмiджевої програми "Лiдери ХХI столiття" за наполегливе удосконалення та прагнення
досягти високої якостi та культури послуг вiдповiдно до європейських стандартiв.вiдзначила дiяльнiсть
СК "Мир" призом "Європейська якiсть". З 2004р. Працює новий роздiл сайту - страховий калькулятор.
Користуючись ним, Ви можете обчислити, скiльки коштуватиме страховка для Вашого авто залежно
вiд його вартостi, вiку та страхових ризикiв, на випадок яких Ви бажаєте застрахуватись. На VII Конгресi
дiлових, наукових i творчих кiл України, що вiдбувся 24 лютого 2005 року в Києвi, Страхова компанiя
Мир була вiдзначена нагородою Нацiонального рейтингу-конкурсу Кращi пiдприємства України за
2004 рiк. Нацiональний рейтинг-конкурс на звання Кращi пiдприємства України був заснований
дiловою громадськiстю України з метою формування реєстру лiдируючих компанiй нашої країни з
позицiй показникiв прибутковостi, динамiчностi розвитку, питомої ваги пiдприємства в економiцi
вiдповiдної галузi України. У 2005р. Рiшенням Європейського Центру Дослiдження Ринку EMRC
(European Marketing Research Center) Страхову компанiю Мир за високi професiйнi досягнення, дiлове
лiдерство й внесок в iнтеграцiю економiки України з Мiжнародною економiчною системою було
нагороджено мiжнародним призом Євро Маркет Україна . У 2006р. Розширено асортимент страхових
послуг та продуктiв, якi ми пропонуємо нашим клiєнтам Страхова компанiя Мир отримала безстроковi
лiцензiї нового зразка на проведення таких видiв страхової дiяльностi: страхування повiтряного
транспорту, страхування вiдомчої (у тому числi пожежної) охорони та страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду. Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм
тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України)) та
сiльскої пожежної охорони; членiв добровiльних пожежних дружин (команд). Створений новий фiлiал
компанiї у Вiнницi. Страхова компанiя Мир продовжує розвивати мережу фiлiй та представництв
компанiї у регiонах України - заснований фiлiал компанiї у мiстi Харковi, Херсону. У 2007р. Завершено
десяту емiсiю, за результатами якої Cтатутний фонд ВАТ СК Мир склав понад п'ятдесят мiльйонiв
гривень. Компанiя отримала безстроковi лiцензiї нового зразка на провадження дiяльностi зi
страхування майна, страхування вантажiв та багажу, страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами, страхування вiд нещасних випадкiв та страхування на випадок хвороби, а також лiцензiю на
страхування цивiльної авiацiї. Страхова компанiя Мир святкує свiй 15-рiчний ювiлей на страховому
ринку України! За час свого iснування компанiя здобула бездоганну репутацiю серед клiєнтiв та
партнерiв. На сьогоднiшнiй день СК Мир має представництва у рiзних мiстах України: Київ, Вiнниця,
Херсон, проводить страхову дiяльнiсть з бiльш нiж 20 видiв добровiльного та обов_язкового

страхування, статутний фонд компанiї складає понад 50 мiльйонiв гривень. Важливих подiй, а саме
злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiл у звiтному роцi не вiдбувалось.
Змiн в органiзацiйній структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. У
наступних роках Товариство планує змінювати органiзацiйну структуру. В 2011 році Товариство мало
три структурнi пiдроздiли: - у м.Києвi - Київська фiлiя ВАТ "СК "Мир" ( в 2010 році філію ліквідовано
)юр.адреса: пр-т Оболонський, 23-А, м.Київ, 04205; факт.адреса: вул.Голосiївська,7 корп.3, м.Київ,
03039. Дiє на пiдставi Положення про Київську фiлiю ВАТ "СК "Мир", затвердженого рiшенням
загальних зборiв акцiонерного товариства у м.Вiнниця - "Вiнницька обласна дирекцiя" ПАТ "СК "Мир"(
в 2011 році філію ліквідовано); м.Вiнниця, вул.Максимовича, буд.21; фактична адреса: 21036 м.
Вiнниця Хмельницьке шосе, 12 Дiє на пiдставi Положення про фiлiю затверджено рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв - у м.Херсон - "Пiвденна регiональна дирекцiя" ВАТ "СК "Мир"; юр. Адреса м.Херсон,
пр-т Ушакова, буд.2; фактична адреса: 73000м. Херсон вул. Горького, 32, офiс 28 Дiє на пiдставi
Положення про фiлiю затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. У 2012 році Товариство має
один структурний підрозділ - у м.Херсон - Філія "Пiвденна регiональна дирекцiя" ПАТ "СК "Мир" в місті
Херсоні; юр. Адреса: 73000 м. Херсон вул. Горького, 32, офiс 28 фактична адреса: 73000м. Херсон вул.
Горького, 32, офiс 28, дiє на пiдставi Положення про фiлiю затверджено рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв. Фiлiї ПАТ "СК "Мир" не є юридичними особами, складають вiдокремлений баланс, що
входить до зведеного балансу ПАТ "СК "Мир", та самостiйно формують страховi резерви. Ролi та
перспективи розвитку що до фiлiй окремо та ПАТ "СК Мир" в цiлому - розширення страхового поля,
отримання нових лiцензiй на види страхування та впровадження їх в Товариствi.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 14 Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1
Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств.
Емітент не провадить будь-яку спільну діяльність з іншими підприємствами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом подвійного запису господарських операцій у
відповідності до прийнятого плану рахунків. Фінансова звітність складається згідно Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ). До основних засобів відносять матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року
(або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 2500 гривень. До складу
малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносять матеріальні цінності, що
призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного
року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує
2500 гривень. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням
строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: транспортні засоби - 5 років;
комп'ютерне обладнання - 5 років; меблі - 10 років; інші необоротні матеріальні активи (крім

бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. Амортизація МНМА і бібліотечних фондів нараховується в
першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Облік нематеріальних
активів ведеться по кожному об'єкту нематеріальних активів. Вони класифікуються за такми групами:
права користування майном; права на знаки для товарів і послуг; права на об'єкти промислової
власності; авторські та суміжні з ними права; інші нематеріальні активи. Придбані (створені)
нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Нарахування
амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який
встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 10
років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу з
урахуванням: строків корисного використання подібних активів; морального зносу, що
передбачається; правових або інших подібних обмежень щодо строків його використання та інших
факторів. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного
методу. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Запаси визнаються активом,
якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в
бухгалтерському обліку і звітності за історичною вартістю. Запаси, які не приносять підприємству
економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються в бухобліку на окремий
субрахунок позабалансового рахунку 07. Дебіторську заборгованість визнається активом, якщо існує
ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і її можливо достовірно
визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій
вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів не створюється.
Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за
строками її непогашення. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти,
відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить
від виду заборгованості та умов її погашення. Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти
певним чином) визнаються лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну
угоду придбати актив. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на
дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, або за такою заборгованістю
минув строк позовної давності, то його сума включається до складу іншого операційного доходу
звітного періоду на рахунку «Дохiд вiд списання кредиторської заборгованості». Довгострокові
зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю.
Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання
відображаються в балансі за сумою погашення. Резерви на додаткове пенсійне забезпечення, на
виконання гарантійних зобов'язань, на реструктуризацію, на виконання зобов'язань за обтяжливими
контрактами не створюються. Резерви на оплату майбутніх відпусток працівників створюються згідно
норм Інструкції N 291 від 30.11.99р. У бухгалтерському обліку створення резерву відпусток
відображаються за кредитом субрахунку 471 в кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат, 92,
93, 94 в залежності від місця роботи співробітників підприємства. Лист Мінфіну від 24.05.2007 р. № 3134000-10-10-10654. Витрати майбутніх періодів не створюються. До складу доходів майбутніх періодів
включаються суми доходів, нарахованих на протязі поточного чи попередніх звітних періодів, які
будуть визначені в наступних звітних періодах. Класифікація затрат на виробництво проводиться
згідно МСФЗ. Витрати не пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість

реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Класифікацію адміністративних витрат і витрат
на збут здійснюється згідно з МСФЗ. По кожному контрагенту ведеться облік у розрізі договорів
(рахунків). Тривалість операційного циклу - до підписання актів виконаних робіт, але не більше одного
календарного року. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання не
відображати. Тимчасові різниці з податку на прибуток не відображаються. Нарахування податку на
прибуток у фінансовій звітності відображається у тому періоді, за який складається фінансова звітність.
Фінансова звітність подається за формами і в терміни, передбачені діючим законодавством.
Фінансова та спеціалізована звітність подається до Нацкомфінпослуг згідно Порядку складання звітних
даних страховиків. Держфінпослуг від 03.02.2004 № 39.
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент - ПАТ "СК "Мир"
надає страховi послуги. ВАТ "СК "Мир" здiйснює перестрахування договорiв страхування, лiмiт
вiдповiдальностi по яким перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного фонду та сформованих
страхових резервiв. Перестрахування здiйснюється у перестраховикiв - резидентiв України. У
перестраховикiв - нерезидентiв України здiйснювалась перестрахування майна. Перспективнiсть
надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи.
Залежнiсть вiд сезонних змiн - Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Про основнi ринки
збуту та основних клiєнтiв - основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи, якi мають
потрiбнiсть у послугах що надає Товариство. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка
оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi
оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї
та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть
змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на
пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною
ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi
активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз
фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою
реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi
економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик,
пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту
своєї дiяльностi - Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв, своєчасне вiдпрацювання в них
прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента
щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах
свiтової кризи, Товариство не проводило заходи щодо розширення ринкiв збуту. Про канали збуту й
методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела
сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потрiбує
сировiни, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент Товариство не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його
положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та
розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та
органiзацiї, якi надають таки сами послуги. Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей
немає. Перспективнi плани розвитку емiтента - прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх

роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених
кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Кiлькiсть постачальникiв
за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi
постачання - Товариство не використовуває сировину та материали.
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для
поточної дiяльностi на сумму 37 тис. грн. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних
коштiв. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй або придбань.
Правочинів з власниками істотної участі протягом року не було.
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського
облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000
року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних
засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу по основним засобам
проводиться за податковим прямолiнейним методом. Термiни користування основними засобами:
будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв. Товариство
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим
призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв
на кiнець звiтного року – 104 тис. грн., знос 61 тис. грн., ступiнь їх використання в середньому 40-50%,
сума нарахованого зносу станом на 31.12.2012р. – 61 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв
обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента
немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв
згiдно реєстрацiйних документiв. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. На даний час Товариство не визначилося щодо
планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани
потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних
засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок; також
методи фiнансування не вживалися, iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та
очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.
Негативний вплив на розвиток страхового бiзнесу в Українi справляють: - вiдсутнiсть економiчної
стабильностi, сталого зростання виробництва, неплатоспроможнiсть населення та дефiцит фiнансових
ресурсiв; - значна взаємна заборгованiсть, накопичення неплатежiв, збитковiсть бiльшостi
пiдприємств; - неповна i фрагментарна законодавча база, вiдсутнiсть державних преференцiй на
страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополiзму; - iнфляцiя, внаслiдок
чого здiйснення довгострокових (накопичувальних видiв страхування в нацiональнiй валютi
неможливе; - слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використати цiннi папери як
категорiї активiв для захищенного розмiщення страхових резервiв; - вiдсутнiсть вторинного ринку
страхових послуг, механизмiв ефективної взаємодiї банкiвського та страхового секторiв економiки,
низький рiвень розвитку допомiжної iнфраструктури страхового ринку, неналежний рiвень iнформацiї

про стан i можливостi страхового ринку; - недовiра населення до страхування. Серьозну загрозу
нормальному функцiонуванню страхового ринку України також становить тенденцiя до монополiзацiї
страхового ринку в iнтересах окремих мiнiстерств, фiнансово-промислових груп або мiсцевих
адмiнiстрацiй.
У звiтному роцi факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiї за порушення
законодавства - вiдсутнi.
Для забезпе6чення 100-вiдсоткової готовностi виплат страхових вiдшкодувань ПАТ СК "Мир" розміщує
свої страховi резерви на депозитних рахунках в нацiональнiй валютi та в банкiвських металах.
Полiтика фiнансування роботи АТ-госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання
оборотних коштiв.Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах,
розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають
основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує
поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе
залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу,
можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути
збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у
джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки
обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
У звiтному перiодi всi укладенi договора були виконанi.
Перспектива дiльяностi Товариства на поточний та наступний роки є гарантування абсолютного
збереження та примноження страхових заощаджень, створення нових продуктiв по страхуванню
здоров'я на випадок хвороби, iнших страхових продуктiв для корпоративних клiєнтiв та ввести їх у дiю.
Продуктовий ряд компанiї буде розвиватися в напрямку змiцнення спiвробiтництва з фiнансовими
установами по спiльному впровадженню продажу продуктiв по страхуванню, а також шляхом
поєднання банкiвських та страхових послуг у програмах споживчого кредитування. Прогнози та плани,
по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах
господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi
планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 10-20 вiдсоткiв на рiк i
рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi
фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення
стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх
обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному
товариством курсу нема. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в
майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн , подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно
вплине на дiяльнiсть Емiтента.
У звiтному роцi дослiджень та розробок не велось.
Емітент не виступає стороною в будь-яких судових справах.

Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якоє може
негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприємства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна
iнформацiя є вичерпною.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)
на початок
періоду

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

43

19

0

0

43

19

будівлі та
споруди

31

18

0

0

31

18

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

12

1

0

0

12

1

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

43

19

0

0

43

19

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому
60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв. Товариство користується
основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх
цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна
вартiсть основних засобiв на початок року – 104 тис. грн., знос 61 тис.грн, ступiнь їх
використання в середньому 40-50%. Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець
року – 56 тис. грн., знос 37 тис.грн, ступiнь їх використання в середньому 60-70%.
Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям
протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання
активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв
згiдно реєстрацiйних документiв. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б
могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. На
даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують
значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є
високою. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або
удосконалення основних засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв
складає нуль гривень нуль копiйок; також методи фiнансування не вживалися,
iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання
виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.

Інформація про зобов'язання емітента

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток
річних)

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

за іпотечними
X
цінними паперами (за

0

X

X

Дата
виникнення

Види зобов'язань

Кредити банку

Дата
погашення

у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

кожним власним
випуском):
за сертифікатами ФОН X
(за кожним власним
випуском):

0

X

X

за векселями (всього) X

0

X

X

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

0

X

X

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

0

X

X

X

X
Податкові
зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

17253

X

X

Усього зобов'язань

X

17253

X

X

Опис:

Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском
облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за
фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація про
зобов'язання емітента (за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за
іпотечними цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права)" не заповнена.

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

Дата оприлюднення Повідомлення у
стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

07.03.2013

21.03.2013

Відомості про проведення загальних
зборів

25.03.2013

27.03.2013

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи Приватне
підприємство
"Аудиторська
фірма
- підприємця)
"УКРФІНАНСАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

24089565
м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37
кв.4

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

1610 30.03.2001

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**

41 П 41 12.03.2013 27.01.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФІРМА УКРФІНАНСАУДИТ Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської
діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) Щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА
КОМПАНІЯ “МИР ” Станом на 31.12.2013 року. Київ 2014 Керівництву ПАТ « СК «МИР». Національні

комісії з цінних паперів та фондового ринку Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг А. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435;
місцезнаходження: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера «А», поверх 5; дата державної
реєстрації 08.05.2003р.), яка складається із: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня
2013 року; - звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), - звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також із - стислого викладу суттєвих
принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу
з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ під час першого застосування МСФЗ (надалі разом –
«перша фінансова звітність за МСФЗ»). Основні відомості про Страхову компанію Повна назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР». Код ЄДРПОУ 19209435
Місцезнаходження (юридична адреса) м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера «А», поверх
5 Дата державної реєстрації 08.05.2003 Місце проведення державної реєстрації Оболонська районна
в місті Києві державна адміністрація Номер запису про включення до ЄДР № 1 556 120 0000 011022
Дата та номер останньої реєстрації дій Нова редакція Статуту від 26.04.2011р. Запис в ЄДР №1 069 107
0015 025041 Організаційно - правова форма публічне акціонерне товариство Телефон/факс (044) 39008-88 Види діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя Чисельність штатних
працівників на звітну дату 16 Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової
діяльності Ліцензії видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на
провадження страхової діяльності 1. АВ № 594081 від 29.09.2011 2. АВ № 528879 від 21.05.2010 3. АВ
№ 528880 від 21.05.2010 4. АВ № 528881 від 21.05.2010 5. АВ № 528882 від 21.05.2010 6. АВ № 528883
від 21.05.2010 7. АВ № 528884 від 21.05.2010 8. АВ № 528885 від 21.05.2010 9. АВ № 528886 від
21.05.2010 10. АВ № 528887 від 21.05.2010 11. АВ № 528888 від 21.05.2010 12. АВ № 528889 від
21.05.2010 13. АВ № 528890 від 21.05.2010 14. АВ № 528891 від 21.05.2010 15. АВ № 528892 від
21.05.2010 16. АВ № 528893 від 21.05.2010 17. АВ № 528894 від 21.05.2010 18. АВ № 528895 від
21.05.2010 19. АВ № 528895 від 21.05.2010 20. АВ № 528897 від 21.05.2010 21. АВ № 528898 від
21.05.2010 Кількість відокремлених підрозділів Філія «Південна регіональна дирекція «Публічного
акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» в місті Херсон м. Херсон, вул. Горького 32 оф. 28
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України Серія СТ № 297 від 21.08.2004 Реєстраційний № 11101054 Відомості про
умови договору на проведення аудиту Договір № 1001-НФП від 10.01.2014р. Період, яким охоплено
проведення аудиту З 01.01.2013р. по 31.12.2013р. Дата початку проведення аудиту 10.01.2014р. Дата
закінчення 14.03.2014р. Місце проведення аудиту м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера
«А», поверх 5 Обсяг перевірки Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що
прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.),
зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 800
«Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ
спеціального призначення», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а т акож МСА –
720, 240. Враховано вимоги Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ,
з внесеними змінами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, з внесеними змінами та доповненнями. - Вимог до

аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), які затверджені Рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 N 1360, та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 28.11. 2011 р. за N 1358/20096; - Роз’яснення від 03.04.2012р.,
затверджені рішенням № 3 НКЦПФР «Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку
при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики),
затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 № 1360»; - Порядку складання звітних даних
страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 39 від 03.02.2004р., з внесеним змінами та доповненнями; - Інформаційного
повідомлення, щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання
аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами,
затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг №2316 від 20.11.2012р. Відповідальність сторін Відповідальність
управлінського персоналу Управлінський персонал ПАТ “СК “МИР” несе відповідальність за підготовку
та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до чинного законодавства України та
Міжнародних стандартів фінансової звітності, тлумачень Комітету по роз’ясненням міжнародної
фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також
облікових політик, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої
аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку на основі прийнятих стандартів аудиту та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно
сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких
процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або
помилок. Виконуючі оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо що
отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки Звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Товариства
складено за формами, встановленими національним Положенням (стандартами) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» яке затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 р. №73, з урахуванням норм Міжнародних стандартів фінансової звітності які
застосовуються під час складання цієї звітності щодо звітних періодів, які закінчуються 31.12.2013р.
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед складанням
фінансової звітності за 2013 рік, оскільки ця дата передувала часу нашого призначення аудиторами
Товариства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності

матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі бухгалтерських регістрів. Умовно-позитивна
думка аудитора На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перша фінансова звітність за МСФЗ
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
«Страхова компания «МИР» станом на 31грудня 2013 р., його фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ. Характеристика концептуальної
основи фінансової звітності ПАТ у 2013 році Як показав аналіз, концептуальною основою першої
фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на
вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті
управлінським персоналом під час складання фінансової звітності за попередній період, щодо
стандартів та інтерпретацій, які, як очікувалось, мають набрати чинності, і політик, які, будуть прийняті
на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ
станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми
та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1. Як концептуальну основу складання фінансової
звітності з 01.01.2012 року Товариством використовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ). У 2012 році Товариством здійснено трансформацію порівняльної фінансової звітності,
складеної за національними П(С)БО, у звітність, формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Фінансову звітність за попередній період – за 2012 рік – було складено з метою формування
інформації, яка призначена для використання її як порівняльної інформації при підготовці першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Першу фінансову звітність за МСФЗ складено
управлінським персоналом із використанням концептуальної основи загального призначення, що
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Враховуючи особливості складання першої фінансової звітності за МСФЗ , а саме: вимоги регулюючих
органів (зокрема, Міністерства фінансів України) щодо формату фінансових звітів за 2013 рік (за
національним П(С)БО 1) і певну невідповідність такого формату вимогам МСБО 1, вважаємо, що
застосовна концептуальна основа першої фінансової звітності ПАТ за МСФЗ - за 2013 рік - є
концептуальною основою загального призначення (достовірного подання). Розкриття інформації у
фінансовій звітності Бухгалтерський облік в ПАТ “СК “МИР” (далі - Товариство) ведеться по журнальноордерній формі, та, в цілому, відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змінами та доповненнями, та
використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств та організацій, згідно Наказу Міністерства фінансів України № 291 від
31.11.1999 року, в редакції Наказу МФУ № 1591 від 09.12.2011р. з внесеними змінами та
доповненнями, та Інструкції щодо використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, згідно наказу Міністерства
фінансів України № 291 від 31.11.1999 року, в редакції Наказу МФУ № 627 від 27.06.2013р. Наказ про
організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2011-му році № МИР-05/-ОП від «05» січня
2013-го року. Зміни до облікової політики на протязі звітного періоду не вносились. Облікова політика
у 2013 році відповідала застосовній концептуальній основі (концептуальна основа достовірного
подання), а також не суперечила принципу послідовності і практично була незмінною порівняно з
попереднім роком. Розкриття інформації за видами активів Необоротні активи, станом на
31.12.2013р. представлені в вигляді нематеріальних активів, основних засобів та довгострокових
фінансових інвестицій. Облік основних засобів Розподіл на групи (класи) об’єктів основних засобів

організовано згідно із вимогами МСБО 16 «Основні засоби». Обраний метод нарахування амортизації
– прямолінійний. Термін корисного використання для кожного з об’єктів встановлено комісією
підприємства під час визнання об’єкта як активу, і зазначено у Акті введення в експлуатацію. Оборотні
активи Оборотні активи, станом на 31.12.2013-го року, на підприємстві представлені в вигляді
виробничих запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, дебіторської
заборгованості за розрахунками з бюджетом, іншої поточної дебіторської заборгованості, грошових
коштів та їх еквівалентів. По статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» на
01.01.2013 р та на 31.12.2013 р. відображена за чистою реалізаційною вартістю. По статті «Гроші та їх
еквіваленти» відображено залишки грошових коштів у національній та іноземній валютах на поточних
та депозитних рахунках в банківських установах. Склад та структура Зареєстрованого капіталу Для
забезпечення діяльності ПАТ “СК “МИР” створено Статутний капітал, розмір якого становить
50050000,00 (П’ятдесят мільйонів п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал товариства
поділений на 500500000 (п’ятсот мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною
вартістю 0,10 (десять копійок) кожна. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.
Станом на 31 грудня 2013р. Статутний капітал сформовано грошовими коштами відповідно до діючого
законодавства. Визначення власного капіталу Визначення власного капіталу, його структури та
призначення здійснюється підприємством відповідно до діючого законодавства України. Разом
власний капітал, на кінець звітного періоду, становить – 117610 тис. грн., що складається: зареєстрований капітал – 50050 тис. грн., сплачено в повному обсязі. - резервний капітал – 7525 тис.
грн. - нерозподілений прибуток – 18836 тис. грн. Дані показники в бухгалтерських регістрах
підприємства співпадають з даними балансу. Розкриття інформації про забезпечення наступних
витрат і платежів Довгострокові зобов’язання в балансі Товариства на звітну дату представлені в
вигляді довгострокових забезпечень виплат персоналу та страхових резервів. Облік страхових
резервів в Товаристві здійснюється згідно „ Правил формування, обліку та розміщення страхових
резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя ”, затвердженими розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004-го року за № 3104 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. за № 19/10299, з внесеними змінами та
доповненнями. Поточні зобов’язання в балансі підприємства відображаються за сумою погашення та
представлені в вигляді поточної кредиторської заборгованості за страховою діяльністю, та інших
поточних зобов’язань Б. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей
розділ аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) підготовлено відповідно до Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
29.09.2011р. № 1360 Вартість чистих активів Товариства Згідно розрахунку вартості чистих активів
Товариства станом на 31.12.2013р., вартість чистих активів становить – 117610 тис. грн. Чисті активи
більше скоригованого Статутного капіталу. Висновок: Вартість чистих активів Товариства більша від
Статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, станом на кінець дня 31 грудня 2013-го року, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено. В звітному періоді
Товариством не було здійснено виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Аудиторами здійснено ідентифікацію та

оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Суттєвих
викривлень в фінансовій звітності за 2013-й рік не виявлено. Корпоративне управління, в тому числі
стан внутрішнього аудиту в Товаристві, в цілому, відповідають Закону України "Про акціонерні
товариства". Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На протязі
звітного періоду ПАТ «Страхова компанія «МИР» подавало особливу інформацію в вигляді
повідомлення про проведення загальних зборів та відомостей про зміну складу посадових осіб
емітента. Дана інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР від 07.
03.2013р. та 25.03.2012р. Аналіз показників фінансового стану Для розрахунку показників фінансового
стану Товариства використовувались наступні джерела інформації: - Баланс (Звіт про фінансовий стан)
станом на 31.12.2013р. (форма №1); - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013
рік (форма №2); Економічна, фінансова стійкість та ліквідність підприємства оцінюється системою
коефіцієнтів, розроблених відповідно до форм звітних даних. При розрахунку коефіцієнтів
використовувались: - «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану
підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81; - «Методика інтегральної оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій», затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22. № п/п Коефіцієнти Формула
розрахунку 2012 2013 1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 0,73 2,32 2. Коефіцієнт абсолютної
ліквідності 0,56 1,00 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) 0,75 0,87 4. Коефіцієнт покриття
зобов’язань власним капіталом 4,17 6,82 5. Коефіцієнт рентабельності активів 0,13 0,14 6 Коефіцієнт
дебіторської заборгованості 0,27 0,30 7. Коефіцієнт зворотної платоспроможності 0,33 0,15 8.
Коефіцієнт доходності 0,16 0,16 У формулах розрахунку використані умовні позначення: Ф1 – Баланс
(Звіт про фінансовий стан), Ф2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 1. Коефіцієнт
загальної ліквідності (покриття) Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як
відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів
підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань та становить на
31.12.2013 року 2,32. Таке значення коефіцієнту є високим і вказує, що Товариство має достатньо
оборотних активів для покриття поточних зобов’язань . 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їхніх
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань і показує яка частина боргів
підприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2013 року він складає 1,00. Даний коефіцієнт
вказує на спроможність розрахуватися негайно за своїми зобов`язаннями на 100%. 3. Коефіцієнт
фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується
як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому
вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової
стійкості (автономії) Товариства станом на 31.12.2013р. становить 0,87 , що є оптимальним значенням
і вказує, що Товариство має високий ступінь автономності, оскільки джерела фінансування (загальна
сума капіталу) на 87% сформовані за рахунок власних коштів. 4. Коефіцієнт покриття зобов’язань
власним капіталом Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як
співвідношення власного капіталу до довгострокових та поточних зобов’язань і характеризує, яка
частина зобов’язань може бути покрита власним капіталом. Цей коефіцієнт станом на 31.12.2013 року
становить 6,82 і показує, що власний капітал Товариства в 6 раз перевищує обсяг його зобов’язань. 5.

Коефіцієнт рентабельності активів Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення
чистого прибутку або збитку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує
ефективність використання активів підприємства. Станом на 31.12.2013 року даний коефіцієнт має
значення 0,14 та вказує, що на 1 грн. вартості активів припадає 14 коп. прибутку. 6. Коефіцієнт
дебіторської заборгованості Коефіцієнт дебіторської заборгованості розраховується як відношення
довгострокових та поточних дебіторських заборгованостей до власного капіталу підприємства. На
31.12.2013 року цей коефіцієнт становить 0,30 та показує, що дебіторські заборгованості Товариства
складають 30 % від власного капіталу. 7. Коефіцієнт зворотної платоспроможності Коефіцієнт
зворотної платоспроможності розраховується як відношення загальної суми зобов’язань до власного
капіталу підприємства. На 31.12.2013 року він становить 0,15, знаходиться на оптимальному рівні та
вказує, що зобов’язання Товариства менше його власного капіталу. 8. Коефіцієнт доходності
Коефіцієнт доходності розраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу
підприємства. Станом на 31.12.2013 року він становить 0,16 та показує, що на 1 грн. власного капіталу
Товариства припадає 16 коп. прибутку. Аналіз коефіцієнтів ліквідності показують, що Товариство нмає
достатньо оборотних активів для покриття поточної кредиторської заборгованості. Коефіцієнти,
розраховані на базі фінансових показників звітності Товариства, знаходяться в межах оптимальних
значень для страхових компаній. Фінансовий стан ПАТ “СК“ МИР” можна вважати стійким та
стабільним. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Приватне підприємство
"Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ". Код ЄДРПОУ 24089565 Місцезнаходження: м. Київ, вул.
Лейпцизька, 2/37 кв.4 Реєстраційні дані: ПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит". Зареєстроване
Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000
004669 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
надають аудиторські послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за
рішенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3. Номер та дата видачі
Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів. Свідоцтво П 000041 Реєстраційний номер Свідоцтва: 41
Серія та номер Свідоцтва: П 000041 Дата видачі Свідоцтва – 12.03.2013р. Строк дії свідоцтва – з
12.03.2013р. до 27.01.2016 р. Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Реєстраційний № 0028 Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2054 від 02.07.2013р. Строк дії свідоцтва до 27.01.2016 р. Керівник Збожинський Володимир Петрович Інформація про аудитора Сертифікат
аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р.,
та продовжений до 16 травня 2015 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від
29.04.2010р. Контактний телефон (044) 227-19-00 "14" березня 2014 року. Директор АФ
«Укрфінансаудит» В.П. Збожинський м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні
X

X

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

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Внесення 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): Позачергові збори в звітному періоді не проводились. Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Ні

(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
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?

3

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)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Так,
створено
ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

3

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 збори Наглядова
акціонерів
рада

Не належить до
Виконавчий
компетенції жодного
орган
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів

Так

Ні

Ні

Ні

виконавчого органу
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

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних Так
акцій

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з

Так

нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

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

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
даних НКЦПФР про
зборах
ринок цінних
паперів

Інформація
Документи
Копії
розміщується
надаються для
документів на власній
ознайомлення
інтернетнадаються
безпосередньо
на запит
сторінці
в акціонерному
акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація
Ні
про
акціонерів, які

Так

Ні

Ні

Ні

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

володіють 10
відсотків та
більше
статутного
капіталу
Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та
внутрішні
документи

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових
Ні
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
Так
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

Ні

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
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
Випуск акцій

Ні
X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Вирішується на загальних зборах акціонерів.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Так

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: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "МИР"

Територія

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

19209435

за КОАТУУ

8038000000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

16

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, м. Київ,
Оболонський, 04114, (044) 390-08-88

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

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000

466

434

0

первісна вартість

1001

543

539

0

накопичена амортизація

1002

77

105

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

43

19

0

первісна вартість

1011

104

56

0

знос

1012

61

37

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

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

1030

2007

2007

0

інші фінансові інвестиції

1035

89539

86908

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

22316

22316

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
1065
резервних фондах

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

114371

111684

0

Запаси

1100

2

1

0

Виробничі запаси

1101

2

1

0

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

4034

3123

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130

5

0

0

з бюджетом

2

97

0

II. Оборотні активи

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

16

9424

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13180

10037

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

13180

10037

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180

865

497

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних
виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

865

497

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

18104

23179

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

132475

134863

0

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової

звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50050

50050

0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

28776

41199

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

4419

7525

0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

15529

18836

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

98774

117610

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

85

48

0

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521

85

48

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

9918

7193

0

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

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат;
1532
(на початок звітного періоду)

950

375

0

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533

8968

6818

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

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

10003

7241

0

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

1

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

276

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

10

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

23

0

0

за одержаними авансами

1635

656

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

2391

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

22732

7621

0

Усього за розділом IІІ

1695

23698

10012

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та 1700
групами вибуття

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

132475

134863

0

Примітки д/н
Керівник Бабко Володимир Леонiдович
Головний
Сергєєва Тетяна Антонiвна
бухгалтер

КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "МИР"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01
| 01

за ЄДРПОУ

19209435

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

Код
рядка

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

23995

31235

Премії підписані, валова сума

2011

23683

27201

Премії, передані у перестрахування

2012

1469

1519

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

-2149

-4775

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

-368

778

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
2050
послуг)

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

2585

6600

Валовий: прибуток

2090

21410

24635

Валовий: збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

-375

-950

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-375

-950

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1192

458

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
2121
справедливою вартістю

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
2122
і сільськогосподарської продукції

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1409 )

( 1574 )

Витрати на збут

2150

( 835 )

( 1313 )

Інші операційні витрати

2180

( 310 )

( 414 )

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:
2190
прибуток

19673

20842

Фінансовий результат від операційної діяльності:
2195
збиток

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

119

8

Інші доходи

2240

44010

66900

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 44230 )

( 71299 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290

19572

16451

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

(0)

(0)

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-736

-922

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

18836

15529

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

(0)

(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року

Код
рядка

Стаття

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

18836

15529

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500 31

45

Витрати на оплату праці

2505 671

687

Відрахування на соціальні заходи 2510 247

253

Амортизація

2515 49

48

Інші операційні витрати

2520 310

274

Разом

2550 1308

1307

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

50050000

50050000

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

50050000

50050000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.38

0.31

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0.38

0.31

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки д/н
Керівник Бабко Володимир Леонiдович
Головний
Сергєєва Тетяна Антонiвна
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

19209435

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

Стаття

Код
рядка

1

2

За аналогічний
період
За звітний період
попереднього року
3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23176

27135

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

13

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

571

1174

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025

0

0

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

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик

0

0

Інші надходження

3095

117

401

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7218 )

( 2119 )

Праці

3105

( 567 )

( 563 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 275 )

( 272 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1367 )

( 1055 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 736 )

( 922 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

( 484 )

( 992 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155

(0)

(0)

Інші витрачання

( 604 )

( 3026 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3190
3195

13349

20696

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

3200

41387

40209

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

92

3

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

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 57971 )

( 62299 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

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)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-16492

-22087

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

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

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

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
3365
оренди

(0)

(0)

3370

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому

підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-3143

-1391

Залишок коштів на початок року

3405

13180

14571

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

10037

13180

Примітки д/н
Керівник Бабко Володимир Леонiдович
Головний
Сергєєва Тетяна Антонiвна
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МИР"

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

19209435

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття

Капітал
Нерозподіле
Код Зареєстрова
Додатко Резервн
Неоплаче Вилучен Всьог
у
ний
ний
капітал
о
ряд
вий
ий
ний
ий
дооцінк
прибуток

ка

1

2

Залишок на
4000
початок року

капітал (непокритий
збиток)

ах

капітал

3

4

5

6

50050

0

28776

4419

капітал

капітал

7

8

9

10

15529

0

0

9877
4

Коригування:
Зміна
4005 0
облікової
політики

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
4010 0
помилок

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

0

0

0

0

0

0

0

4090 0

Скориговани
й залишок на 4095
початок року

50050

0

28776

4419

15529

0

0

9877
4

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період

4100

0

0

0

0

18836

0

0

1883
6

Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
4111 0
необоротних
активів

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

0

0

0

0

0

0

0

4112 0

Накопичені
курсові
різниці

4113 0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
4114 0
асоційованих
і спільних
підприємств

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
4205 0
зареєстрован
ого капіталу

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до
4210 0
резервного
капіталу

0

0

3106

-3106

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
4215 0
відповідно до
законодавств
а

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
4220 0
створення
спеціальних
(цільових)

0

12423

0

-12423

0

0

0

фондів
Сума чистого
прибутку на
4225 0
матеріальне
заохочення

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованос 4245 0
ті з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених 4265 0
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених 4270 0
акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в
капіталі

4275 0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної 4280 0
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290 0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольов 4291 0
аної частки в
дочірньому

0

0

0

0

0

0

0

підприємстві
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок на
кінець року

4300

0

0

12423

3106

3307

0

0

1883
6

50050

0

41199

7525

18836

0

0

1176
10

Примітки д/н
Керівник Бабко Володимир Леонiдович
Головний
Сергєєва Тетяна Антонiвна
бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки щодо розкриття інформації до фінансової звітності за 2013 рік Публічного акціонерного
товариство «Страхова компанія «Мир» Код ЄДРПОУ 19209435 Публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Мир» подає до Нацкомфінпослуг баланс станом на 31.12.2013, звіт про фінансові
результати за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2013 рік, звіт про
власний капітал за 2013 рік. Як концептуальну основу складання фінансової звітності з 01.01.2013 року
Товариством використовуються Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ). Дана
фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі – МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі –
РМСБО), та Тлумачень, які були випущенні Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності
(далі – КТМФЗ). Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2013р. Фінансова звітність
станом на 31 грудня 2013 року. відповідає вимогам МСФЗ. Фінансова звітність за 2012 рік використана
як порівняльна інформація у фінансовому звіті за 2013 рік. Формат фінансової звітності МСБО 1
«Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у вказаному стандарті
наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм звітності та у примітках.
Разом з тим, листом Міністерства фінансів України від 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5/188 доведено до
відома підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, що для звітності за 2013 рік слід
застосовувати форми звітності, передбачені національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО,
рекомендовано здійснювати у примітках до річної фінансової звітності. Таким чином, ПАТ подає дану
фінансову звітність за 2013 рік у форматі, що відповідає рекомендаціям Мінфіну України.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА Публічне акціонерне Товариство «Страхова компанія «Мир» в 2013
році очолювало Правління в складі Голови правління та заступника голови правління. Компанія

регулярно інформувала Наглядову Раду Раду про процеси, що відбуваються в Компанії і надавала всі
необхідні пояснення. Керівництво відповідає за ведення бухгалтерського обліку, відображення в
бухгалтерському обліку угод відповідно до регулюючих нормам бухгалтерського обліку, за
збереження активів Компанії, а також за запобігання шахрайства й інших нечесних дій. Керівництво
відповідає за складання річного звіту Компанії за 2012 рік, у якому відображається діяльність за
період з 01січня 2013 року до 31 грудня 2013 року. Керівництво Компанії підтверджує, що даний звіт
підготовлений відповідно до чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності,
вимогами, висунутими Нацкомфінпослуг. Річний звіт Компанії складений, ґрунтуючись на
обміркованих рішеннях і припущеннях керівництва. Керівництво підтверджує дотримання вимог
законодавства України й підготовку фінансової звітності відповідно до принципу безперервності
діяльності. Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б відображені
в даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Страховика й оцінку річного звіту. ПРО
КОМПАНІЮ Відповідно до Статуту, метою діяльності ПАТ «СК «Мир» є одержання прибутку шляхом
надання послуг по забезпеченню страхового захисту майнових інтересів громадян та здійснення
фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України. Предметом діяльності
Товариства є здійснення страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.Товариство здійснює ті види
добровільного та обов’язкового страхування та перестрахування згідно із вимогами чинного
законодавства України, на які воно отримало ліцензію.Фінансовою діяльністю Товариства є фінансові
вкладення у депозити банків, акції та інші цінні папери.Товариство здійснює інші види фінансової
діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством. Для здійснення фінансової діяльності
використовуються страхові резерви та інші тимчасово вільні кошти Товариства. 6 серпня 2013 року
Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості
страховика Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435)
на рівні uaAA- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство грунтувалося
на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2013 року. 12 вересня 2013 року
Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості
страховика Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мир» за національною шкалою
на рівні uaAА-. Страховик з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою фінансовою стійкістю
порівняно з іншими українськими страховиками. Місцезнаходження : 04114, м. Київ, вулиця
Автозаводська, 54/19 А, 5-й поверх. Номери контактних телефонів, факсів : (044) 39-00-888 Адреса
електронної пошти info@avs-mir.com Адреса web-сайту http://sk-mir.com/ АКЦІОНЕРИ Станом на
31.12.2013р. власниками акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є: юридична
особа, резидент України – ТОВ «АВС Фінанс» (код ЕДРПОУ 31612064) володіє 399999600 акціями
(складає 79,92% від загальної їх кількості); фізична особа, резидент України – Бабко В.Л. володіє
66563151 акцією (складає 13,3% від загальної їх кількості). НАГЛЯДОВА РАДА Склад наглядової ради
Товариства на 2013 рік залишено без змін. Підстава – рішення прийняте на загальних зборах
акціонерів Протокол №5 від 27.04.2011 року. Склад - Чупиркін Олександр Іванович, Пономаренко
Сергій Михайлович, Виноградов Костянтин Веніамінович. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СТРАХОВИКА Склад
виконавчого органу Товариства на 2013 рік. Головою правління Товариства обрано Бабко Володимира
Леонідовича з 15 травня 2012 року строком на 3 (три) роки, Сергєєву Тетяну Антонівну з 15 травня
2012 року заступником голови правління Товариства строком на 3 (три) роки. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ВІДПОВІДНІСТЬ Фінансова звітність підготовлена відповідно до діючого законодавства України та

нормам Нацкомфінпослуг, що діють на дату надання даної звітності. ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА І
ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ Фінансову звітність складено в гривнях, які є грошовою одиницею України, а також
є функціональною валютою Компанії. ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Звітний період містить у собі 12 місяців з 1
січня до 31 грудня 2013 року. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ У фінансовій звітності
активи й зобов'язання враховуються по історичній вартості за винятком наступних статей, відбитих по
справедливій вартості: фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю. ІНОЗЕМНА
ВАЛЮТА, УГОДИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Угоди в іноземній валюті, перереведено в національну
грошову одиницю України за курсом іноземної валюти, установленому Національним Банком України
на день відповідної угоди. Монетарні активи й зобов'язання, виражені в іноземній валюті,
перераховані в гривню за курсом іноземної валюти, установленим НБУ на останній день звітного
періоду. Немонетарні активи й зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, оцінені по
справедливій вартості або собівартості, перераховані за курсом іноземної валюти на момент
визначення справедливої вартості або собівартості. Прибуток або збитки, що виникають у результаті
коливань курсу іноземних валют, визнаються у звітності в тому періоді, в якому відбулося коливання.
ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ Страховий договір, підписаний страховиком, класифікується як договір
страхування, тільки якщо він передає істотний страховий ризик від страхувальника страховикові.
Договори, згідно з якими страхова компанія приймає на себе значний страховий ризик іншого
учасника договору - страхувальника - і зобов'язується компенсувати його збитки у випадку
виникнення певних непередбачених обставин (страховий випадок), попередньо обумовленимих
обома сторонами, що й виявляють несприятливий вплив на страхувальника. Непередбачена
обставина вважається такою, якщо на момент укладання договору невідомо: 1. з якою вірогідністю
настане страховий випадок; 2. час настання страхового випадку; 3. розмір збитків при настанні
страхового випадку. - Договори, згідно з якими страхова компанія зобов'язується покрити збитки,
установлені під час дії договору, але викликані страховим випадком, що настав до висновку
страхового договору. - Договори, згідно з якими страхова компанія зобов'язується покрити збитки,
установлені по закінченню договору, але викликані страховим випадком, що настав під час дії
страхового договору. - Договори, згідно з якими застрахованій особі будуть надані послуги за
фіксовану плату. Обсяг послуг залежить від типу страхового випадку і обчислюється відповідно до
прогнозу майбутніх ушкоджень майна при тому, що встановити виникнення поломки конкретного
майна неможливо. Договори, згідно з якими один страхувальник (перестрахувальник) компенсує
збитки інших страхувальників (цедентів) на підставі одного або декількох страхових договорів.
ВИЗНАННЯ І ОЦІНКА СТРАХОВИХ ДОГОВОРІВ Договір визнається страховим договором у випадку коли
за визначені в ньому права й обов'язки проводиться оплата, або ж до закінчення терміну його дії.
Договір страхування - це письмова угода між страховиком і страхувальником, згідно з якою страховик
бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або
відшкодувати завданий збиток в межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній
страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати
послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та
виконувати інші умови договору. Основними елементами договору страхування є: ¦ об'єкт
страхування; ¦ використання системи страхування; ¦ страхова сума; ¦ страховий тариф за
узгодженням сторін; ¦ розмір страхової премії; ¦ термін (строк) страхування; ¦ порядок змін та
припинення дії договору страхування; ¦ права, обов'язки та відповідальність сторін договору. При
складанні договору страхування страховикам Товариство керується положеннями ст. 16 Закону

України «Про страхування», де чітко визначені: ¦ дефініції договору страхування; ¦ необхідні реквізити
та обов'язкова інформація; ¦ обов'язки страховика; ¦ обов'язки страхувальника; ¦ порядок виплати
страхових сум; ¦ умови відмови у виплаті страховиком відшкодувань тощо. ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ
Компанією впродовж 2013 року формувались наступні резерви: - резервів незароблених премій ( у
відповідності до вимог Закону «Про страхування» 86/96-ВР від 07.03.96р. Ст.31 та,Розпорядження
№3104 від 17.12.2004р., Р.2., п..2.1., Р. 3.,п.3.3. ); - резерв збитків ( резерв заявлених але не сплачених
збитків, Розпорядження №3104 від 17.12.2004р., Р.2., п..2.1, Р.4 ). ТЕСТ НА АДЕКВАТНІСТЬ ЗОБОВЯЗАНЬ
Компанією здійснено перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі аналізу адекватних
даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку.
Оцінку адекватності страхових зобов’язань проведено фахівцем з актуарної та фінансової математики.
Методика розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг. Звіт
залучено до звітних даних Страховика за 2013 рік. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТРСЬКА ЗАБОРГОВОНІСТЬ
ПО СТРАХУВАННЮ Суми від страхувальників, агентів і перестрахувальників є фінансовими
інструментами, які відносяться до дебіторської або кредиторської заборгованості по страхуванню.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством
майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги, визнається за історичною вартістю. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ Прийняте
перестрахування Договір прийнятого перестрахування - це різновид договору страхування, де
страховий ризик ухвалюється від іншого страховика. Отже, усі посилання на договори страхування
також ставляться до прийнятого перестрахування. Передане перестрахування У рамках своєї
підприємницької діяльності Компанія передає ризики в перестрахування, щоб обмежити можливість
втрат за допомогою диверсифікованості ризиків. Активи, зобов'язання, доходи й видатки, що
виникають із договорів переданого перестрахування, представлені окремо від відповідних активів,
зобов'язань, доходів і видатків від зв'язаних договорів страхування, тому що перестрахувальні
механізми не звільняють Компанію від прямих обов'язків перед своїми страхувальниками. ВИДАТКИ
ПО ЗАЛУЧЕННЮ КЛІЄНТІВ У видатки по залученню клієнтів входять комісії, які виплачуються
посередникам, і інші видатки, пов'язані з укладанням страхових договорів. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
КЛАСИФІКАЦІЯ Фінансовими інструментами, що обліковуються по справедливій вартості є фінансові
активи або зобов'язання, які придбані для цілей продажу або викупу найближчим часом; або які є
частиною портфеля певних фінансових інструментів, якими управляють спільно, і для яких існують
докази недавньої короткострокової реалізації на біржі; або ті, які після первісного визнання визначені
підприємством по справедливій вартості. До них відносяться групи фінансових активів, оцінених по
справедливій вартості через прибуток або збиток, які управляються, і їхня ефективність оцінена на
основі справедливій вартості, відповідно до інвестиційної політики Компанії й інформації про групу
внутрішньо. Активи для продажу є фінансовими активами, що класифікуються як наявні для продажу,
або утримувані до закінчення строку, а також дебіторська заборгованость. Наявні для продажу
інструменти містять у собі короткострокові або довгострокові вкладення у певні і цінні папери, акції. У
даній категорії, як правило, відображаються фінансові активи, утримувані впродовж невизначеного
строку, які можуть бути продані через зменшення ліквідності, а також у результаті коливань
процентних ставок, валютних курсів і цін на акції. Фінансові інструменти, утримувані до закінчення
строку, є фінансовими активами з фіксованими або визначними платежами й фіксованим строком, які
Компанія зобовязана утримувати до строку погашення. Позики й дебіторська заборгованість являють
собою фінансові активи з фіксованими або визначними платежами, що не котируються на ринку

активів. Позики й дебіторська заборгованість містять у собі кредити, термінові депозити в банках і
інших дебіторів і відображаються у фінансовій звітності. У даній категорії враховуються дебітори в
операціях зі страхування. ВИЗНАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ Фінансовий інструмент визнається в
момент переходу активу у власність Компанії. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних
угод купівлі або продажу, враховуються в звітності при одержанні фінансового активу. Облік
фінансових активів припиняється при закінченні прав на одержання грошового потоку від
відповідного фінансового активу або при передачі Компанією всіх зв'язаних ризиків і вигоди. Облік
фінансових зобов'язань припиняється при їхньому погашенні, наприклад, при виплаті, скасуванні або
закінченні строку зобов'язань. ВИЗНАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ Справедлива вартість
активів і зобов'язань відображає суму, на яку можливий обмін активів або виконання зобов'язань між
добре інформованими, зацікавленими й фінансово-незалежними особами. Справедливу вартість
фінансових інструментів, по яким є коритровки на ринку активів, визначають по біржовим
повідмленням. У тому випадку, якщо фінансові інструменти не присутні на ринку, то для розрахунків
справедливої вартості використовується модель дисконтування грошового потоку або інші моделі, які
використовуються на ринку. Застосовуючи метод дисконтування грошового потоку, за базу для
розрахунків прогнозованого грошового потоку беруться розрахунки керівництва, і застосовується
дисконтна ставка, яка відповідає фінансовому інструменту зі схожими строками й умовами договору.
При застосуванні цінової моделі, беруться ринкові дані на певну дату внесення в баланс. Для
визначення справедливої вартості похідних фінансових інструментів, які не проходять котирування на
біржах, береться сума, яку Компанія одержала або заплатила б, беручи до уваги стан ринку на даний
період і кредитоспроможність сторін. Справедлива вартість для вісх фінансових інструментів,
віднесених по справедливій вартості, була визначена на основі ринкової ціни, підтвердженням є
біржові повідомлення. ОСНОВНІ ЗАСОБИ Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує
імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та
вартість його може бути достовірно визначена. До основних засобів відносяться матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року
(або операційного циклу, якщо він довший за рік). Придбані (створені) основні засоби зараховуються
на баланс підприємства за історичною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних
засобів. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням
строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Ліквідаційну вартість об'єктів основних
засобів не розраховується і з метою амортизації приймається рівною нулю. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
КОМПЮТЕРНІ ПРОГРАМИ, ЛІЦЕНЗІЙ Комп'ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за
собівартістю, що включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й
збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів розраховується відповідно до лінійного
методу. Ліцензії на проведення страхової діяльності облікують за історичною вартістю. Не
амортизуються. ГРОШОВІ КОШТИ ІХ ЕКВІВАЛЕНТИ Звіт про про рух грошових коштів включає кошти в
касі, на поточних рахунках, депозитні вкладення. Звіт про рух грошових коштів складено за прямим
методом. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Страхова діяльність передбачає передачу ризику від
страхувальника страховикові й наступне управління цим ризиком. Найбільші ризики в області
страхування пов'язані із прийманням і оцінкою страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності
при перестрахуванні й виконанням зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього,

страховик також підпадає під інвестиційні ризики, пов'язаним з необхідністю покривати технічні
резерви активами, вкладеними в різні фінансові інструменти, а також ринковому ризику, кредитному
ризику, ризику втрати ліквідності й виробничому ризику. Керівництво Компанії визначило ризики й
розробило процедури по керуванню ними. Керування ризиком відбувається відповідно до рішення
правління Компанії. Керівництво Компанії виділило наступні основні категорії ризиків: - Страхові
ризики - Фінансові ризики - Операційні ризики СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ Страхові
ризики - найпоширеніші ризики, з якими Компанія зустрічається щодня. Ризик є передумовою
виникнення страхових відносин, без нього не існує страхування, бо без ризику немає страхового
інтересу. Ризик визначає межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з негативними,
особливо невигідними економічними наслідками, які можуть виникнути в майбутньому в будь-який
момент у невідомих масштабах. Власне фактор ризику і необхідність покриття можливої шкоди в
результаті його прояву викликають потребу в страхуванні. Через страхування будь-яка людська
діяльність захищена від випадковостей. У страхуванні ризик визначається декількома основними
поняттями. По-перше, ризик — це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), на
випадок яких проводиться страхування й які має ознаки ймовірності та випадковості настання. Таке
визначення наведено в Законі України "Про страхування" .Виражає потенційну можливість виплати
страхового відшкодування (страхової суми). По-друге, ризик пов'язаний з конкретним об'єктом, щодо
якого визначаються чинники ризику. По-третє, ризик — це розподіл між страховиком і
страхувальником негативних економічних наслідків у страховому випадку. Загалом ризики
класифікують на дві великі групи: 1) страхові; 2) нестрахові (не включені в договір страхування).
Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. Щоб встановити, чи є певний
ризик страховим, застосовують такі критерії: — ризик, що включається в розмір відповідальності
страховика, має бути з високим рівнем ймовірності; — ризик має виступати як випадковий, тобто
небезпека не повинна бути відома ні в просторі, ні у часі, ні за розміром; — настання страхового
випадку, яке виражається в реалізації ризику, не повинно залежати від волевиявлення страховика або
інших зацікавлених осіб; - страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха, тобто
охоплювати масу об'єктів у рамках величезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.
Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхової відповідальності за договором страхування, який
виражається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється
тарифною ставкою у відсотках. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ Компанія піддається
фінансовим ризикам через операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають
ринковий ризик, який включає ціну, процентну ставку й валютні ризики, кредитний ризик і ризик
ліквідності. Нижче перебуває опис кожного із цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія
застосовує для керування ними. Вплив цих ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Компанії.
Фінансові активи й фінансові зобов'язання Компанії, включаючи вкладення, депозити в банках,
страхових дебіторів і активи перестрахування, зазнають наступних фінансових ризиків: • Ринковий
ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи/зобов'язання Компанії, інвестиції можуть
знецінитися, а прибутковість активів поменшатися. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки,
ціновий ризик капіталу й валютний ризик; • Валютний ризик: Значні коливання валютного курсу
можуть призвести до збитків. • Кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у випадку
невиконання фінансових зобов'язань. • Ризик втрати ліквідності: При певних несприятливих
обставинах, з метою погашення зобов'язань, Компанія буде змушена продати свої активи по більш
низькій ціні, чим їхня справедлива вартість. ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ Завданням

Компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування. Впродовж 2011 року Страхова
компанія "МИР" успішно пройшла процедуру сертифікації за системою менеджменту якості в
міжнародній системі сертифікації SIC і одержала сертифікат № SIC.02.008.507 від 20 грудня 2011 року.
Відомості про сертифікат занесено до центрального реєстру Системи. В 2012 році підтверджено
рівень якості ПАТ СК «Мир» в міжнародній системі сертифікації SIC. Найбільш істотним виробничим
ризиком, що ставлять під погрозу наявність сервісу високого класу, уважається відсутність
кваліфікованого й компетентного персоналу. Компанія проводить роботу щодо підвищення
квлвфікаційного рівня персоналу. Плинність кадрів на рівні фахівців середньої ланки і виконавців
нижчої ланки досить низька. Співробітникам також надається щоденна інформаційна підтримка. На
думку керівництва Компанії, мінімізований ризик того, що її співробітник може навмисно або
ненавмисно вплинути на технічний результат страхового продукту, установивши невиправдано низькі
ціни або надавши невиправдано високі знижки. Співробітники повинні керуватись методологією
Компанії при розрахунках ціни страхового продукту. Відхилення від методології необхідні, якщо цього
вимагає ситуація на страховому ринку. Відхилення обов'язково узгоджуються з вищим керівництвом
Компанії. Діюча політика знижок визначена правлінням Компанії, і відхилення від неї не
допускаються. Важливим інструментом у забезпеченні діяльності Компанії є інформаційні системи.
Керівництво Компанії приділяє значної увагу правильному функціонуванню інформаційних систем, а
також їх відповідності сучасною вимогою. У Компанії діє відділ інформаційних технологій,
відповідальний за підтримку стабільної й безпечної роботи інформаційних систем. Діяльність відділу
регулюється правилами безпеки, розробленими відповідно до вимог законодавства. Інформаційні
системи повинні стабільно функціонувати й відповідати вимогам співробітників і клієнтів. Робота
інформаційних систем повинна бути забезпеченою 24 години на добу, і її припинення не
допускається. Для випадків ушкодження встаткування або інформації визначене час очікування,
необхідне для поновлення функціонування. Час очікування не повинний перевищувати 12 годин.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ РЕЗЕРВИ Відповідно до рішеннь, прийнятих акціонерами на чергових
акціонерних зборах, частина прибутку була напралена в резервний капітал та інші фонди. Ці резерви є
доступними для акціонерів, і немає ніяких обмежень відносно іх використання. ІНША ІНФОРМАЦІЯ –
СУТТЄВІ ПОДІЇ Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на
фінансово-господарський стан ПАТ та призвести до значної зміни вартості його капіталу, визначених
частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № з/п Перелік
подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ Відомості про наявність подій у 2013
році 1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного
капіталу не було 2. Прийняття рішення про викуп власних акцій не було 3. Отримання позики або
кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капіталу не було 4. Зміна складу посадових осіб ПАТ
(Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії) – якщо були, то навести № Протоколу Заг.зборів, дату
– суть змін не було 5. Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків акцій ПАТ не було 6.
Рішення ПАТ про утворення, припинення його філій, представництв Припинення філії ПРД ПАТ «СК
«Мир» в м. Херсон. ( 26/09/2013р. виключено з реєстру ) 7. Рішення вищого органу ПАТ про зміни
розміру статутного капіталу не було 8. Порушення справи про банкрутство ПАТ, винесення ухвали про
його санацію не було 9. Рішення вищого органу ПАТ або суду про припинення або банкрутство ПАТ не
було 10. Інші важливі події не було Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати
до дати затвердження фінансового звіту до випуску № з/п Перелік подій, що відбулись після звітної
дати Відомості про наявність подій у 2013 році відображено у фінансовому звіті не відображено у

звіті, розкрито у примітках 1. Визнання дебітора Товариства банкрутом не було не було 2. Отримання
інформації про значне зниження вартості запасів на звітну дату не було не було 3. Розгляд судової
справи, що підтверджую наявність у Товариства поточного зобов’язання на звітну дату не було не
було 4. Прийняття рішення про суттєву реорганізацію підприємства не було не було 5. Знищення
значної частини активів внаслідок стихійного лиха не було не було 6. Значні зміни у вартості активів
Товариства після звітної дати не було не було 7. Інші важливі події не було не було Голова правління
ПАТ «СК «Мир В.Л. Бабко Головний бухгалтер Т.А. Сергєєва

