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

О.П. Петренко

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
рік 2011
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПрАТ "СК "Гарант-Система"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31725819
1.4. Місцезнаходження емітента
вул.П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 А, м.Київ,
Україна, 04070
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

(044)4287730, (044)4287731
company@garant-sistema.com.ua

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

28.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація №82 від 30.04.2012 року Відомості ДКЦПФР
опублікована у
30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна інформація www.garant-sistema.com.ua
розміщена на власній
сторінці
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

17.05.2012
(дата)

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Гарант-Система"

3.1.2. Скорочене
найменування
3.1.3. Організаційноправова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

ПрАТ "СК "Гарант-Система"

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 А

Акцiонерне товариство
04070
м. Київ,

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 603063
3.2.2. Дата державної реєстрації 05.11.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Подільська районна в м.Києві Державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний 11009128,00
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний
11009128,00
капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

321767
26509010071219
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

321767
26509010071219

3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
Iншi послуги у сферi страхування

Код за КВЕД
66.03.0

д/н

0

д/н

0

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
Дата
(дозволу)
видачі
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
1
Страхування здоров'я на
випадок хвороби

2
АВ № 521013

Опис: термін дії необмежений
Авіаційне страхування
АВ № 521010
цивільної авіації

Опис: термін дії необмежений
Страхування цивільної
АВ № 521019
відповідальності суб”єктів
господарювання за
шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та
аваріями на
ОПН,вкл.пожежовибухоне
б.об'єкти та об'єкти,
госп.діял.на яких може
призвести до аварій
екол.та санетарно-епід.
Характеру
Опис: термін дії необмежений

3
4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

1
2
3
Особисте страхування
АВ № 521020
працівників відомчої (крім
тих, які працюють в
установах і організаціях,
що фінансуються з
Державного бюджету
України) та сільської
пожежної охорони і
членів добровільних
пожежних дружин
(команд)
Опис: термін дії необмежений
Страхування медичних
АВ № 521023
витрат

Опис: термін дії необмежений
Медичне страхування
АВ № 521014
(безперервне страхування
здоров'я)

4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

Опис: термін дії необмежений
1
2
3
Страхування від нещаснихАВ № 521016
випадків

Опис: термін дії необмежений

4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

Страхування
АВ № 521022
відповідальності суб`єктів
перевезення небезпечних
вантажів на випадок
настання негативних
наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів,
Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг
України
Опис: термін дії необмежений
Страхування залізничного АВ № 521025
транспорту

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):
1
2
3
Страхування майна (крім АВ № 521024
залізничного, наземного,
повітряного, водного
транспорту (морського
внутрішнього та інших
видів водного
транспорту), вантажів та
багажу (вантажобагажу))

Опис: термін дії необмежений
Страхування фінансових АВ № 521018
ризиків

4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

Опис: термін дії необмежений
Страхування
АВ № 521017
відповідальності перед
третіми особами (крім
цивільної відповідальності
власників наземного
транспорту,
відповідальності власників
повітряного транспорту,
відповідальності власників
водного транспорту
(включаючи
відповідальності
перевізника)
Опис: термін дії необмежений
1
2
3
Особисте страхування від АВ № 521021
нещасних випадків на
транспорті

Опис: термін дії необмежений
Страхування вантажів та АВ № 521027
багажу (вантажобагажу)

Опис: термін дії необмежений
Страхування цивільної
АВ № 521011
відповідальності власників
наземного транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника)
Опис: термін дії необмежений

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

1
2
Страхування наземного
транспорту (крім
залізничного)

3
АВ № 521015

Опис: термін дії необмежений
Страхування від вогневих АВ № 521026
ризиків та ризиків
стихійних явищ

Опис: термін дії необмежений
Страхування водного
АВ № 521012
транспорту (морського,
внутрішнього транспорту
та інших видів водного
транспорту)

4
5
26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

26.01.2010 Державна комісія з
безстрокова
регулювання ринків фінансових
послуг України

Опис: термін дії необмежений
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’єднання
Місцезнаходження
об’єднання

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
Дата визначення
агентства (уповноважене, або поновлення
міжнародне)
рейтингової
оцінки емітента
або цінних
паперів емітента

1

2

Рівень кредитного рейтингу емітента
або цінних паперів емітента

3

4

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
Відсоток акцій
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
(часток, паїв), які
учасника
засновника
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

та/або
учасника
ТОВ “ Ресурс – Система ”

32048221

вул. Г.Юри, буд.9, к.414, м.Київ, Україна,
03148

30,00000000000

ТОВ “ Дія ”

32432795

пр - т Шевченка, буд.8-в, оф.2, м. Одеса,
Україна, 65058

25,00000000000

Компанія " Фризентош Трейдинг
Лтд "

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

0000000000 д/н, д/н, Кіпр, 00000

45,00000000000

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
який видав паспорт
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
Усього: 100,00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 48
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1
Фонд оплати праці: 3019,2 тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього
року: збільшився на 263,2
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників
операційним потребам емітента: Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення
високого рівня кваліфікації працівників.
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Петренко Олег Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 06.02.1996, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1951
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 34
6.1.7. Найменування підприємства Міністерство транспорту України, державний секретар
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Голова Правління здійснює свої повноваження згідно зі Статутом емітента. Голова
Правління організовує роботу колегіального виконавчого органу (Правління), скликає засідання,
забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління обирається Загальними зборами.
Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради. Голова Правління
з урахуванням передбачених Статутом емітента обмежень має право здійснювати такі дії: самостійно вирішувати питання поточної діяльності емітента, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів та наглядової ради;- представляти інтереси емітента у його
відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за її межами; - вести переговори і укладати
угоди, договори, контракти від імені емітента; - затверджувати штатний розклад, укладати і
розривати трудові угоди (договори, контракти) з персоналом емітента, застосовувати до нього
заходи по заохоченню і накладати на нього стягнення; - призначати та звільняти керівників
відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) емітента та їх заступників; - видавати
довіреності від імені емітента; - відкривати в банківських установах рахунки емітента з правом
першого підпису фінансових та банківських документів; - організовувати ведення бухгалтерського
обліку та звітності емітента, затверджувати статистичні та бухгалтерські звіти та інші документи з
питань поточної діяльності емітента; - затверджувати положення та посадові інструкції; - видавати
накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання усіма особами, які

перебувають у трудових відносинах з емітентом; - виконувати інші функції, необхідні для
досягнення цілей діяльності емітента і забезпечення його нормальної роботи у відповідності до
чинного законодавства та статуту. Голова Правління отримує винагороду згідно з умовами
трудового контракту. Протягом 2011 року змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.
6.1.1. Посада
Перший заступник Голови Правління - член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Кравченко Лариса Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 09.09.1999, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1963
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Детранс»,
та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер
6.1.8. Опис: Перший заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за
поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою –
на власний розсуд. Перший заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні
емітентом. Перший заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі
наказу) виконує його обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова
Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та
право першого підпису банківських документів. Протягом 2011 року змін у складі посадових осіб
не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління -член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Клєпікова Тетяна Володимирівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 21.09.1995, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1971
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16
6.1.7. Найменування підприємства ЗАТ «СК «Гарант –Фарм»,
та попередня посада, яку займав
Голова Правління
6.1.8. Опис: Заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням
Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний

розсуд. Заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом.
Заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його
обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі
укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису
банківських документів. Протягом 2011 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на
розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Шевченко Ія Олегівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 17.11.1995, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1974
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Індекс-Україна»,
та попередня посада, яку займав
Фінансовий директор
6.1.8. Опис: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
виконавчого органу – Правління емітента. Строк повноважень членів ревізійної комісії
встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Ревізійна комісія
має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання
позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого
голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та
виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством. Ревізійна комісія
проводить перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового
року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності емітента за результатами
фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти
порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Протягом 2011 року
змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Якименко В’ячеслав Дмитрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 01.12.2006, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1946
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. наглядова рада має право в будь-який
час переобрати Голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає
засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори. У разі неможливості
виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із
членів наглядової ради за її рішенням. Протягом 2011 року змін у складі посадових осіб не було.
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Кириллов Ігор Анатолійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 23.12.1997, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1947
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності
виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок
роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом
емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами
наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом
пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості
належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з
діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного
загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття
рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення
емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних
паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та
відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження
голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів
емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати
дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про
участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна
емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Яковенко Ігор Валентинович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/н, 22.11.1995, д/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

1956
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності
виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок
роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом
емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами
наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом
пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості
належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з
діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного
загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття
рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення
емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних
паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та
відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільноправових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення
розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження
голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів
емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати
дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про
участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна
емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних
паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій
акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення
інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом.
Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і
підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть
прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне
обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового
повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов’язків члена
наглядової ради за станом здоров’я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена
наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим. Протягом 2011 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на
розкриття паспортних даних не надано.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по Паспортні дані
Дата
Кількість Від загальної Кількість за видами акцій
батькові фізичної
фізичної особи
внесення
акцій кількості акційпрості іменні прості на привілейо- привілейоособи або повне
(серія, номер, дата до реєстру (штук) (у відсотках)
пред'явника вані іменні
вані на
найменування
видачі, орган, який
пред'явника
юридичної особи
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
5

6

7

8

9

10

Член Наглядової ради

1

фізична особа
Яковенко Ігор
Валентинович

2

д/н, д/н, 22.11.1995, д/н

3

4

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Кириллов Ігор
Анатолійович

д/н, д/н, 23.12.1997, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради фізична особа
Якименко В’ячеслав
Дмитрович

д/н, д/н, 01.12.2006, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії
Шевченко Ія Оле

фізична особа

0,00000000000

0

0

0

д/н, д/н, 17.11.1995, д/н

0

0

1

6

7

8

9

10

Заступник Голови
Правління -член
Правління

2

фізична особа
Клєпікова Тетяна
Володимирівна

3

д/н, д/н, 21.09.1995, д/н

4

5

0

0,00000000000

0

0

0

0

Перший заступник
Голови Правління член Правління

фізична особа
Кравченко Лариса
Миколаївна

д/н, д/н, 09.09.1999, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0

Голова Правління

фізична особа
д/н, д/н, 06.02.1996, д/н
Петренко Олег Петрович

0

0,00000000000

0

0

0

0

0

0,00000000000

0

0

0

0

Усього:

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної ІдентифіМісцезнаходження
Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
внесенняакцій (штук)загальної прості іменні прості на привілейо- привілейокаційний
до
кількості
пред'явника вані іменні
вані на
код за
реєстру
акцій (%)
пред'явника
ЄДРПОУ
Компанія "Фризентош Трейдинг 0000000000 д/н, д/н, Кіпр, 00000
Лтд"

43290

45

43290

ТОВ “ Ресурс – Система ”

32048221 вул. Г.Юри, буд.9, к.414, м. Київ,
Україна, 03148

28860

30

28860

ТОВ “ Дія ”

32432795 пр - т. Шевченка, буд.8-в, оф.2, м.
Одеса, Україна, 65058

24050

25

24050

П.І.Б. фізичної особи

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

0

0

0

Дата
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
внесенняакцій (штук)загальної прості іменні прості на привілейо- привілейодо
кількості
пред'явника вані іменні
вані на
реєстру
акцій (%)
пред'явника
Усього:

96200

100

96200

0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

чергові

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Порядок денний:

позачергові
X
14.12.2011
100

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Про створення та реєстрацію представництва Товариства.
3.Про затвердження Положення про представництво Товариства.
4.Про призначення керівника представництва та укладення з ним трудового договору.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Порядок денний:

чергові
X

позачергові
26.04.2011
100

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
3.Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2010 рік.
4.Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2010 рік.
5.Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2010 рік.
6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу,
висновків Ревізійної комісії.
8.Про створення та реєстрацію представництв Товариства.
9.Про затвердження Положень про представництва Товариства.
10.Про призначення керівників представництв та укладення з ними трудових договорів.
9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
За результатами періоду, що
періоду
передував звітному
за простими
за
за простими
за
акціями
привілейоваакціями
привілейованими акціями
ними акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій
особи або прізвище, ім'я та по
цінних паперів»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження
вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, Подільський, Україна, 04107

Номер ліцензії або іншого
АВ № 498004
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

19.11.2009

(044) 585-42-40
(044) 585-42-40
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність, депозитарна
діяльність депозитарію цінних паперів
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24741209
Місцезнаходження
вул. Прирічна, 1, кв.52, м. Київ, Оболонський, Україна, 04213

Номер ліцензії або іншого
1747
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
Аудиторська палата України
видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис: д/н

30.03.2001
(044) 581-78-55
(044) 581-78-55
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер

3

20.07.2010 559/1/10
100

4

ДКЦПФР

Форма
Номінальна
Кількість
Загальна Частка у
існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статутформа випуску
вартість (грн.) ному
капіталі
(%)

5

6

UA4000064059 UA4000064059

7

Акції Іменні

8

Бездокументарна

114,44

9

10

96200

11009128,00

прості
Іменні

Опис: Товариство не здійснювало випуск інших ЦП, крім акцій

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата
Номер
реєстрації свідоцтва про
випуску реєстрацію
випуску
1

2

Найменування органу, що Номінальна Кількість у
Форма
Загальна
Процентна
зареєстрував випуск
вартість (грн.) випуску існування та номінальна ставка (у
(штук) форма випуску вартість (грн.) відсотках)

Термін
Сума виплачених
Дата
виплати
процентів за погашення
процентів звітний період облігацій
(грн.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11.2.2. Дисконтні облігації
Дата
Номер
Найменування органу, що Номінальна Кількість у
Форма
Загальна
Дата
реєстрації свідоцтва про
зареєстрував випуск
вартість (грн.) випуску
існування та
номінальна погашення
випуску
реєстрацію
(штук)
форма випуску вартість (грн.) облігацій
випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

11

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата Номер Найменування органу, що Номінальна
реєстрації свідоцтва про
зареєстрував випуск
випуску
реєстрацію

Кількість у
вартість (грн.)

Форма
випуску
(штук)

4

5

Загальна Найменування товару
Дата
існування та
номінальна
(послуги), під який
форма випуску вартість (грн.)
здійснено випуск

погашення
облігацій

випуску

1

2

3

6

7

8

9

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Вид похідних
цінних паперів

Різновид
похідних
цінних
паперів

Серія

Строк
розміщення

Строк дії

Строк
(термін)
виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

Кількість
Обсяг випуску
похідних
(грн.)
цінних паперів
у випуску (шт.)
9

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
N
Дата
Кількість
Дата
Номер
Найменування органу, що Частка від
з/п зарахування акцій, що реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск акцій,
статутакцій на
викуплено
випуску
реєстрацію
що викуплено
ного
рахунок
(шт.)
акцій, що
випуску
капіталу (у
емітента
викуплено акцій, що
відсотках)
викуплено
1

2

3

4

5

6

7

10

Характеристика базового активу

11

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних
паперів (штук) у звітному періоді
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Протягом 2011 року в ПрАТ «СК «Гарант-Система» не відбулось жодних подій щодо злиття, поділу,
приєднання, перетворення
Інформація про організаційну структуру емітента
Представництва без створення юридичних осіб (всі створені протягом 2011 року):
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Харків, (61000, м. Харків, вулиця Сумська, 39, офіс 2);
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Київ, (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2);
-Представництво « ПрАТ «СК «Гарант-Система» в АРК, (95000, м. Сімферополь, вул. Петропавловська, 3,
офіс
417);
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Рівне, (33000, м. Рівне, вул.Драгоманова, 32);
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Луганськ, (91000, м. Луганськ, вул..Андрія Линева, 85);
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Маріуполь, (87510, м. Маріуполь, проспект Адмірала
Луніна, 85, к.516);
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Хмельницький, (29000, м. Хмельницький, вул..
Проскурівська, буд. 45)
-Представництво «ПрАТ «СК «Гарант-Система» у м. Одеса, (Україна, 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 48).

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило
Опис обраної облікової політики
Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу, придбані (отримані)
записи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю, облік та оцінка фінансових інвестицій
ведеться
за справедливою вартістю
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ПП «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ» щодо фінансової
звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТСИСТЕМА»,
надалі Товариство, станом на 31.12.2011 р. надається для:
•подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно «Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого
2007 р. за N 97/13364, із змінами і доповненнями;

• акціонерів та керівництва Товариства.
1.ВСТУПНА ЧАСТИНА
1.1. Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТСИСТЕМА»
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТСИСТЕМА»;
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 31725819;
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, будинок 10/5, літера А;
Дата державної реєстрації: 05.11.2001 р.
1.2. Опис аудиторської перевірки
Аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА за 2011 р. здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» на основі Міжнародними
стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих
АПУ у
якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог наступних нормативних документів ДКЦПФР:
•«Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів
та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», яке
затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. із змінами і доповненнями;
•«Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.
В ході перевірки було здійснено аудит наступних форм фінансової звітності Товариства, що додаються:
•Балансу Товариства станом на 31.12.2011 р.;
•Звіту про фінансові результати Товариства за 2011 р.;
•Звіту про рух грошових коштів Товариства за 2011 р.;
•Звіту про власний капітал Товариства за 2011 р.;
•Приміток до фінансової звітності Товариства за 2011 р.
Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів, передбачених Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та забезпеченням методів оцінки, обліку,
процедур
при реєстрації господарських операцій відповідно до П(С)БО.
2.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у
відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», несе керівництво Товариства.
Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який
керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки несе керівництво Товариства.
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ
Відповідальністю ПП «АФ «Тимлар-аудит» є надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності
Товариства на основі результатів аудиту.
Аудит здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.
Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності», «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними
учасниками фондового ринку», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. із змінами і

доповненнями,
та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.
При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудиторами ПП «АФ «Тимлар-аудит» були розроблені
аудиторські процедури, які дозволили здійснити оцінку ризиків суттєвих викривлень даних фінансової
звітності
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Товариства.
Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в
первинних
документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.
Аудитори ПП «АФ «Тимлар-аудит» вважають, що отримали достатні і належні аудиторські докази для
висловлення нашої позитивної думки.
4. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА»
СТАНОМ
НА 31.12.2011р.
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» за 2011 р.
Висловлення думки.
На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» станом на 31.12.2011 р. складена на підставі та з врахуванням Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України №996-XIV „Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий
стан Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової
звітності.

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА
Додаткова інформація щодо показників фінансової звітності Товариства та інша допоміжна інформація
надається згідно вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними
учасниками
фондового ринку», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. із змінами і доповненнями та
згідно «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.
5.1. Розкриття інформації за видами активів Товариства
Найбільш питома вага у складі активів Товариства припадає на:
•основні засоби;
•довгострокові фінансові інвестиції;
•грошові кошти та їх еквіваленти.
Первісна вартість «Основних засобів» на балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 6996 тис. грн.
У складі загальної первісної вартості основних засобів Товариства найбільш питома вага припадає на вартість
нерухомості (будинків та споруд).
Вартість «Довгострокових фінансових інвестицій» на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. складається
з
вартості Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств, та становить 7736 тис. грн.
Сума «Грошових коштів та їх еквівалентів» на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 8445 тис.
грн. в національній валюті та 728 тис. грн. в іноземній валюті та складається з грошових коштів Товариства на
поточних та депозитних рахунках, а також в касі Товариства на суму 301 тис. грн.
Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р.

підтверджується банківськими виписками, касовими документами, депозитними договорами, термін дії яких
не
закінчився.
Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в
майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням.
На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством
інформації
за видами активів національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
5.2. Розкриття інформації за видами забезпечень, зобов’язань Товариства
Найбільш питома вага у складі забезпечень, зобов’язань Товариства припадає на забезпечення, створені у
вигляді страхових резервів, сформованих згідно вимог ЗУ «Про страхування» та інших нормативних
документів,
які регулюють діяльність страхових компаній та «Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги».
«Сума страхових резервів» Товариства, сформованих станом на 31.12.2011 р., становить 9785 тис. грн. Розмір
«Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги» на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р.
становить 7259 тис. грн.
Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою
та
в майбутньому існує ймовірність їх погашення.
На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством
інформації
про зобов’язання національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
5.3. Розкриття інформації про власний капітал Товариства
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 11 009 тис. грн., в т. ч.
•Статутний капітал – 11 009 тис. грн.;
•Інший додатковий капітал – 6 815 тис. грн.;
•Резервний капітал – 242 тис. грн.
•Непокритий збиток – 5 618 тис. грн. (від’ємне значення).
Зареєстрований статутний капітал Товариства становить 11 009 тис. грн. та розподілений на 96 200 штук
простих
іменних акцій номінальною вартістю 114,44 грн. кожна. Товариство отримало Свідоцтво ДКЦПФР про
реєстрацію випуску акцій №559/1/10 від 14.09.2010 р. на загальну суму 11 900 128 грн., редакція Статуту
Товариства зареєстрована Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.08.2010 р.
Статутний капітал є повністю сплаченим грошовими коштами згідно даним бухгалтерського обліку та
наявним
первинним документам.
Розмір іншого додаткового та резервного капіталу не змінювався протягом 2011 р.
5.4. Розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства
Діяльність Товариства є збитковою. За 2011 р. непокритий збиток Товариства збільшився на 2319 тис. грн. та
становить станом на 31.12.2011 г. суму в розмірі 5618 тис. грн.
Інформація про основні види продукції або послуг
Послуги з страхування, крім страхування життя
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
д/н
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби компанії складаються з : офісне приміщення, меблі та офісне обладнання
Збитковість діяльності Товариства пояснюється збільшенням резерву збитків та резервів незароблених
премій.Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Основний вплив на діяльність емітента здійснюють: економічна ситуація в країні, рівень доходів населення та
Протягом 2011 р. Товариство здійснювало страхову діяльність за видами страхування, що проводилися у
розвиток бізнесу, законодавство, що регулює фінансові ринки, страхову діяльність, оподаткування тощо.
відповідності до отриманих ліцензій.Емітент є залежним від законодавчих та економічних обмежень
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя, становить за 2011 р. 14076 тис.
грн. та складається з нарахованих страхових платежів, зменшених на частки страхових платежів, належних

Інформація про факти виплати штрафних санкцій
перестраховикам, зменшених на збільшення резерву незароблених премій, визначеного з урахуванням зміни
частки перестраховиків у РНП. Порушень не зафіксовано, штрафні санкції не застосовувались
Валовий прибуток Товариства за 2011 р. складає 7606 тис. грн., що включає в себе чистий дохід (виручка) від
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
реалізації послуг в сумі 14076 тис. грн. за мінусом собівартості реалізованих послуг в сумі 6470 тис. грн.
Фінансові результати від операційної діяльності Товариства за 2011 р. складаються із валового прибутку та д/н
інших операційних доходів за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат,
та
утворюють збиток в розмірі 1920 тис. грн. Інші операційні доходи Товариства за 2011 р. становлять 3328 тис.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
грн. Адміністративні витрати за 2011 р. становлять 10728 тис. грн. Витрати на збут за 2011 р. становлять 653
тис.д/н
грн. Інші операційні витрати Товариства за 2011 р. склали 1473 тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2011 р. становить збиток в сумі 1675 тис.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
грн. та складається із збитку від операційної діяльності, інших фінансових доходів та інших доходів за
мінусом Товариство планує в подальшому поліпшення фінансового стану. Найбільш істотними факторами, які
можуть
втрат від участі в капіталі та інших витрат. Інші фінансові доходи Товариства за 2011 р. склали 279 тис. грн.
Інші вплинути на діяльність товариства в майбутньому є економічна та політична ситуація в країні, довіра
населення
доходи становлять 16 тис. грн. Втрати від участі в капіталі становлять 29 тис. грн. Інші витрати складають 21
до ринку страхових послуг
тис. грн.
Фінансові результати від звичайної діяльності Товариства за 2011 р. становлять збиток в сумі 2319 тис. грн.,
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
який складається з збитку від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 1675 тис. грн. та податку на д/н
прибуток від звичайної діяльності в сумі 644 тис. грн.
Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення доходів Товариства, відповідність даних по
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
доходах первинній документації та даним бухгалтерського обліку. 1.Справа №47/126. Сторона, якою виступає
емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта». Зміст
Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення витрат Товариства.та розмір позовних вимог –
стягнення 2 273,28 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, та складає за 2011 р.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
чистий збиток у розмірі 2319 тис. грн., правильність визначення якого підтверджує аудиторська
перевірка.позов задоволено повністю.
2.Справа № 56/50. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта». Зміст
та
5.5. Визначення вартості чистих активів Товариства розмір позовних вимог – стягнення 10 712,28 грн.
страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням „Методичних рекомендацій щодо визначення
повністю.
3.Справа № 22/118. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 6 238,58 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
4.Справа № 23/148. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 10 983,99 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено повністю.
5.Справа № 31/227. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 35 000,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –

позов задоволено повністю.
6.Справа № 31/227. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 24 990,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено повністю.
7.Справа № 24/194. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 3 478,80 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
8.Справа № 20/147. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УПСК». Зміст та
розмір позовних вимог – стягнення 35 375,97 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – провадження
припинено у ч. 34985,97 грн.
9.Справа № 24/264. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «АСК
«Інтертрансполіс». Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 3 631,49 грн. страхового відшкодування в
порядку регресу. Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний
стан розгляду – позов задоволено частково.
10.Справа № 31/332. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «СК «НОВА». Зміст
та
розмір позовних вимог – стягнення 5 818,69 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
2011 р.
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частково.
11.Справа № 8/387. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «Європейський
страховий альянс». Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 14 991,26 грн. страхового відшкодування в
порядку регресу. Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний
стан розгляду – позов задоволено повністю.
12.Справа № 59/110. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УЕСК». Зміст та
розмір позовних вимог – стягнення 19 487,55 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
частково.
13.Справа № 39/99. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «СК «ЕйЕмДжи
груп».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 10 935,82 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
провадження припинено.
14.Справа № 58/275. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 3 618,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
15.Справа № 58/273. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «СК «НОВА». Зміст
та
розмір позовних вимог – стягнення 9 063,76 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
частково.
16.Справа № 58/337. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «Простострахування». Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 7 232,88 грн. страхового відшкодування в порядку

вартості чистих активів акціонерних товариств», затв. Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 р., та
становить регресу. Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний
стан
станом на 31.12.2011 р. 12448 тис. грн., що є не меншим за розмір статутного капіталу, який зазначений в
розгляду – позов задоволено повністю.
установчих документах Товариства та зареєстрований в установленому порядку, що відповідає вимогам ст.155
17.Справа № 12/280. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УЕСК». Зміст та
Цивільного кодексу України.розмір позовних вимог – стягнення 12 431,46 грн. страхового відшкодування в
порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
5.6. Висловлення думки аудитора щодо іншої допоміжної інформаціїповністю.
18.Справа № 59/138. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «СК «НОВА». Зміст
та
В ході перевірки аудитором не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства за 2011 р.,
що розмір позовних вимог – стягнення 3 695,28 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування
перевіряється, та іншою інформацією, яка розкривається Товариством та подається до ДКЦПФР у складі суду,
в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
регулярної річної інформації емітента цінних паперів, що передбачено «Положенням про розкриття
інформації частково.
емітентами цінних паперів», затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
19.Справа № 59/139. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПАТ «СК «Універсальна».
19.12.2006 р. №1591, із змінами та доповненнями, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України Зміст та
розмір позовних вимог – стягнення 5 366,57 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
05.02.2007р. за №97/13364.Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва.
Поточний стан розгляду –
Протягом 2011 р. Товариством не було виконання значних правочинів (більше 10% вартості активів
Товариства позов задоволено частково.
за даними фінансової звітності станом на 31.12.2010 р.). 20.Справа № 12/279. Сторона, якою виступає емітент
– Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «СК «НОВА». Зміст та
В ході перевірки аудитор визначив високий рівень стану корпоративного управління та внутрішнього аудиту
розмір позовних вимог – стягнення 2 162,16 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
Товариства та низький рівень ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.суду,
в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
Протягом 2011 р. Товариством не надавалися до ДКЦПФР адміністративні дані про юридичний факт та
повністю.
відомості, які вважаються особливою інформацією згідно ст. 41 ЗУ “ Про цінні папери та фондовий ринок”.
21.Справа № 15/17-3825-2011. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «МСК».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 6 400,69 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА ДАТА АУДИТОРСЬКОГО
ВИСНОВКУНайменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Одеської області.
Поточний стан
розгляду – позов задоволено частково.
Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство «Аудиторська
22.Справа № 58/408. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
фірма «ТИМЛАР-АУДИТ». та розмір позовних вимог – стягнення 9 392,60 грн. страхового відшкодування в
порядку регресу.
Юридична адреса ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР–АУДИТ»: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52,
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
тел./факс: +38 (044) 581-78-55 , e-mail: timlar@oldbank.com.позов задоволено частково.
Місцезнаходження ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР–АУДИТ»: 04211, м. Київ, Оболонська набережна, буд.
7,23.Справа № 31/325. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УЕСК». Зміст та
корп.1, оф.5.розмір позовних вимог – стягнення 36 590,63 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування
Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» до Реєстру суб'єктів аудиторської суду,
в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
діяльності №1747 від 30.03.2001р., чинне до 24.02.2016 р. частково.
Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» до Реєстру аудиторів та аудиторських
24.Справа № д/н. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, Пацеля Володимир
Романович.
фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 12 388,69 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Ставищенський районний суд. Поточний стан розгляду –
позов задоволено повністю.
25.Справа № 58/407. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПАТ «СК «Універсальна».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 2 964,84 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – в
задоволенні позову відмовлено.
26.Справа № 31/323. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 1 371,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено повністю.
27.Справа № 31/324. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 30 292,50 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
28.Справа № 22/402. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПАТ «СК «Універсальна».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 23 110,27 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
29.Справа № 26/315. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УЕСК». Зміст та
розмір позовних вимог – стягнення 7 074,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
частково.
30.Справа № 64/349. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «АСК
«Інтертрансполіс». Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 25 685,47 грн. страхового відшкодування в
порядку регресу. Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний
стан розгляду – позов задоволено повністю.
31.Справа № 20/239. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «СГ «ТАС». Зміст та
розмір позовних вимог – стягнення 50 000,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
повністю.
32.Справа № 36/352. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УЕСК». Зміст та
2011 р.
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розмір позовних вимог – стягнення 4 880,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
повністю.
33.Справа № 53/500. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «УІСК
«Інвестсервіс».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 1 971,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено частково.
34.Справа № 35/17-4454-2011. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «МСК».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 2 350,00 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Одеської області. Поточний стан
розгляду – позов задоволено повністю.
35.Справа № 4/17-4675-2011. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «МСК».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 4 669,29 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Одеської області. Поточний стан
розгляду – позов задоволено повністю.
36.Справа № 30/352. Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПАТ «СК «Країна». Зміст
та
розмір позовних вимог – стягнення 2 277,55 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – провадження у
справі припинено.
37.Справа № 58/438, Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, СТзДВ «Гарантія». Зміст
та
розмір позовних вимог – стягнення 4 822,39 грн. страхового відшкодування в порядку регресу. Найменування
суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – позов задоволено
повністю.
38.Справа № 64/373, Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ВАТ «НАСК «Оранта».

Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 11 648,99 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду – у
задоволенні позову відмовлено.
39.Справа № 22/430, Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ТОВ з ІІ «Юромаш». Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 23 684,36 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
позов задоволено повністю.
40.Справа № 35/464, Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «АСК «Інго
Україна».
Зміст та розмір позовних вимог – стягнення 15 347,04 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
провадження у справі припинено.
41.Справа № , Сторона, якою виступає емітент – Позивач. Сторони: емітент, ПрАТ «АСК «Інго Україна».
Зміст
та розмір позовних вимог – стягнення 15 347,04 грн. страхового відшкодування в порядку регресу.
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду –
№АБ 000123 від 22.02.07р., реєстраційний номер Свідоцтва №138, чинне до 24.02.2016р.провадження у справі
припинено.
Директор ПП “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий
Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату
продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р. та №221/2 від 04.11.2010
р., сертифікат чинний до 31.10.2015 р.).
Перевірка проведена аудитором ПП “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” Базикіною Л.Г. (сертифікат
№006629 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 24.12.2009 р. на підставі рішення №209/3 від
24.12.2009 р., сертифікат чинний до 24.12.2014 р.).
Перевірка фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГАРАНТ-СИСТЕМА» за 2011 р. здійснена згідно Договору №20.12.11/1 про надання аудиторських послуг
від
20.12.2011 р.
Початок проведення перевірки 27.02. 2012 р., закінчення – 15.03.2012 р.
Аудиторський висновок переданий Товариству 15.03.2012 р.
Аудитор
ПП “АФ “ТИМЛАР-АУДИТ”

Базикіна Л.Г.

Директор
ПП “АФ “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М.

Інша інформація
д/н

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

Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис: Офісне приміщення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8891
6782
8891
6782
0
0
0
0
0
0
8891
6782

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8891
6782
8891
6782
0
0
0
0
0
0
8891
6782

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань
Опис: д/н

X

0

X

X

X
X
X
X

0
0
7537
7537

X
X
X
X

X
X
X
X

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N Основний
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
з/п вид продукції
у натуральній у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках
формі
формі
до всієї
формі
формі
до всієї
(фізична
(тис. грн.) виробленої (фізична
(тис. грн.)
реалізоод. вим.)
продукції
од. вим.)
ваної
продукції
1

2

3

4

5

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
Склад витрат

6

7

8

Відсоток від

з/п

загальної
собівартості
реалізованої
продукції (у
відсотках)

1

2

3

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

2

3

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

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки: д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

X

X
X

X

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2009
1
2
2010
2
3
2011
2

У тому числі позачергових
0
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше (запишіть)

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Cтворення відокремленого підрозділу

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

X
X
X
X
X
X
X

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3
0

Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0
3
0
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н
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Інше (запишіть)

X
X
X
X

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н

ні

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X
X

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

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

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради
Члени правління (директор)
так
так
Загальний відділ
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Правління

Засідання
правління
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні

ні

ні

так

так

так

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

так
так
так

ні
так
ні

ні
так
ні

ні
ні
ні

так
так
так
так
так
так

так
так
так
ні
ні
так

ні
ні
ні
ні
ні
ні

ні
ні
ні
ні
ні
ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

так
так

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 товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні

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

товаристві

акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)

Ні

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

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

Ні

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

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

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі
- особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття:
яким органом
управління прийнятий:

;

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином
його оприлюднено:

;

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

