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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
в) банки, що обслуговують емітента X 
г) основні види діяльності X 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - 
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) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди - 
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента X 
б) інформація про облігації емітент - 
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 X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
в) інформація про зобов'язання емітента X 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду - 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду 

- 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або - 



включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року - 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

- 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - 
20. Основні відомості про ФОН - 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - 
24. Правила ФОН - 
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності - 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) - 

30. Примітки 

Iнформацiя щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств -не 
надається, оскiльки пiдприємство не має належностi до будь-яких об'єднань 
пiдприємств; Iнформацiя про рейтингове агенство - не надається, оскiльки 
пiдприємство не здiйснювало рейтингування ЦП; Iнформацiя про органи 
управлiння - не заповнється, тому що органiзацiйна форма пiдприємства саме АТ; 
Iнформацiя про дивiденди - у звiтньому перiодi пiдприємство не здiйснювало 
нарахування та сплату дивiдендiв, ; Iнформацiя про облiгацiї емiтента - не 
надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiї облiгацiй; Iнформацiя про 
iншi ЦП, випущенi емiтентом - не надається, оскiльки пiдприємство не 
здiйснювало емiсiйї iнших ЦП; Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не 
надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП; Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду - не надається, оскiльки пiдприємство не 
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; Iнформацiя про 
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних папервi - не надається, 
оскiльки пiдприємство не здiйснювало випуск боргових ЦП; Iнформацiя щодо 
виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - не надається , оскiльки випуск цiнних 
паперiв було переведено в бездокументарну форму iснування. Iнформацiя щодо 
особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi ЦП, що виникла протягом 
звiтного року - не надається, тому що протягом року така особлива iнформацiя не 
виникала; ; Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не надається, тому що пiдприємство 
не випускає цiльовi облiгацiї. У разi наявностi нерезидента вiдсутнє значення поля 
O_OBL згiдно Таблицi 85 "Перелiк та коди територiй (областей) України", тобто є 
в наявностi тiльки коди областей України. - "Таблиця 15. Структура файлу 
"OWNER_UR.DBF ". Область в таблицi OWNER_UR.DBF вiдсутня "Таблиця 15. 
Структура файлу "OWNER_UR.DBF ". Iнформацiя про осiб, що володiють 10 
вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента. Iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 
10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" у разi наявностi нерезидента вiдсутнє 
значення поля O_OBL згiдно Таблицi 85 "Перелiк та коди територiй (областей) 
України", тобто є в наявностi тiльки коди областей України. Для нерезидентiв 



наявнiсть коду областi не передбачається. 
 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 

Скорочене найменування (за 
наявності) 

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Поштовий індекс 01001 
Область, район Шевченкiвський р-н. 
Населений пункт м.Київ 
Вулиця, будинок вулиця Михайлiвська, будинок 24/11-13В 
 

Інформація про державну реєстрацію емітента 

Серія і номер свідоцтва ААБ № 259400 
Дата державної реєстрації 02.07.2011 
Орган, що видав свідоцтво Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 
Зареєстрований статутний капітал 
(грн.) 

 65 562 064, 92 

Сплачений статутний капітал (грн.)  65 562 064, 92 
 

Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у національній 
валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банку 300335 
Поточний рахунок 26508178 
  
Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у іноземній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банку 300335 
Поточний рахунок 26508178 
 

Основні види діяльності 

65.12 Iншi види страхування, крім страхування життя 
66.22 Дiяльнiсть страхових агентів та брокерів 
немає вiдсутнiй 
 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 



Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 
584760 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 

АВ № 
584759 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
здоров`я на випадок хвороби 

АВ № 
584758 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за 
непогашення кредиту) 

АВ № 
584757 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного медичного 
страхування (безперервне страхування здоров`я ) 

АВ № 
584756 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
наземного транспорту (крiм залiзничного) 

АВ № 
584755 21.07.2011 Державна комiсiя з безстрокова 



регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вiд нещасних випадкiв 

АВ № 
584754 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 

АВ № 
584753 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
фiнансових ризикiв 

АВ № 
584752 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язового страхування 
цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями 
на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господа 

АВ № 
584751 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого 
страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 
Державного бюджету України) та сiльської пожежної 
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (к 

АВ № 
584750 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  



Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого 
страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 

АВ № 
584749 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних 
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних вантажiв 

АВ № 
584748 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
медичних витрат 

АВ № 
584747 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АВ № 
584746 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
iнвестицiй 

АВ № 
584745 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 
видiв водного транспорту). 

АВ № 
584744 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 



  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 
584743 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
вантажiв та багажу 

АВ № 
584742 21.07.2011 

Державна 
комiсiя з 
регулювання 
ринкiв 
фiнансових 
послуг 
України 

безстрокова 

Опис безстроковий 
  

_______________ 

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

 

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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 
та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 
належать 
засновник
у та/або 
учаснику 

(від 
загальної 
кількості) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Геоком-
Рест" 30490897 

Україна м.Київ - 
02222 м.Київ 
вул.Пухiвська, 4 

0 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"АГРОСФЕРА" 30406077 

Україна м.Київ - 
02222 м.Київ 
вул.Пухiвська, 4 

0 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРОСС" 30406014 
Україна м.Київ - 
02222 м.Київ 
вул.Пухiвська, 4 

0 

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

видав паспорт* 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), 
які належать 
засновнику 



та/або 
учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Усього 0  

_______________  

* Не обов'язково для заповнення.  

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 22 середньої чисельностi 
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чисельностi працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. Фонд оплати працi за 2012 рiк 
склав 419 тис.грн. Порiвняно з попереднiм 2011 роком фонд оплати працi  збільшився на  83 тис.грн. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 
потребам емiтента: Емiтент придiляє постiйну увагу пiдвищенню рiвня квалфiкiкацiї працiвникiв, 
Працiвники емiтента є вiдвiдувачами курсiв наступних навчальних центрiв: - кадрів Інститут 
післядипломної освіти та бізнесу  при  Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фiнансових послуг  
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

Посада головний бухгалтер 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Фарфудiнова Анастасiя Геннадiївна 

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

- - - 

Рік народження** 1968 
Освіта** вища 
Стаж керівної роботи (років)** 11 
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ХДI страхування", заступник головного бухгалтера 

Опис У звiтному перiодi посадова особа виконує свої повноваження 
та обов'язки згiдно Статуту. Посадова особа Товариства 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних. 

 
Посада Ревiзор 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кулєшин Олександр Анатолійович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 
видав)* або ідентифікаційний код за 

- - - 



ЄДРПОУ юридичної особи 
Рік народження** 1970 
Освіта** Вища економiчна 
Стаж керівної роботи (років)** 13 
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова Правління АТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ" 

Опис У звiтному перiодi посадова особа виконує свої повноваження 
та обов'язки згiдно Статуту, винагороди не виплачувались, на 
iнших пiдприємствах посади не обiймала. Посадова особа 
Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Посада Член Наглядової ради 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Тимошенко Олександр Миколайович 

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

- - - 

Рік народження** 1971 
Освіта** Вища юридична 
Стаж керівної роботи (років)** 1 
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

  Начальник служби безпеки Публічного акціонерного товариства «ХДІ 
страхування» 

Опис У звiтному перiодi посадова особа виконує свої повноваження 
та обов'язки згiдно Статуту, винагороди не виплачувались, на 
iнших пiдприємствах посади не обiймала. Посадова особа 
Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних. 

 
Посада Голова Наглядової ради 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ксєніч Костянтин Михайлович 

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

- - - 



Рік народження** 1975 
Освіта** Вища економiчна 
Стаж керівної роботи (років)** 12 
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Голова Правління ПАТ «ХДІ страхування» 

Опис У звiтному перiодi посадова особа виконує свої повноваження 
та обов'язки згiдно Статуту. Посадова особа Товариства 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних. 

 
Посада Голова Правлiння 
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мельниченко Олена Олександрiвна 

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

- - - 

Рік народження** 1973 
Освіта** Вища економiчна 
Стаж керівної роботи (років)** 7 
Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "СК "Професiйний Захист"; Заступник голови правлiння 

Опис У звiтному перiодi посадова особа виконує свої повноваження 
та обов'язки згiдно Статуту. Посадова особа Товариства 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних. 

 

_______________ 

* 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 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
посадової 
особи 

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 
видачі, орган, 
який видав)* 

або 
ідентифікацій
ний код за 
ЄДРПОУ 
юридичної 

Дата 
внесен
ня до 
реєстр
у 

Кількіс
ть 
акцій 

(штук) 

Від 
загальн
ої 

кількос
ті акцій 

(у 
відсотк
ах) 

Кількість за видами акцій 

прос
ті 
імен
ні 

прості на 
пред'явн
ика 

привілейо
вані іменні 

привілейо
вані на 
пред'явни

ка 



особи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

головни
й 
бухгалте
р 

Фарфудiно
ва 
Анастасiя 
Геннадiївн
а 

- - -  0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 

Кулєшин 
Олександр 
Анатолійов
ич 

- - -  0 0 0 0 0 0 

  - - -  0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядо
вої ради 

Тимошенк
о 
Олександр 
Миколайов
ич 

- - -  0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядо
вої ради 

Ксєніч 
Костянтин 
Михайлови
ч 

- -   0 0 0 0 0 0 

Голова 
Правлiн
ня 

Мельничен
ко Олена 
Олександрi
вна 

- - -  0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

_______________ 

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

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 

за 
ЄДРПОУ 

Місцезнахо
дження 

Дата 
внесен
ня до 
реєстр
у 

Кількі
сть 
акцій 

(штук) 

Від 
загал
ьної 
кільк
ості 
акцій 

(у 
відсот
ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 
на 

пред'явн
ика 

Компанія 
«КСІ.ДІ.АЙ.ІНВ
ЕСТМЕНТ ЛТД» 

 

3040 Кіпр 
Лімассол, 
вул. 
Кіріяку 
Матсі, № 
3, Руссос 
Лімассол 
Тауер, 6-
ий поверх, 
офіс 6-А  

03.10.
2012  

49 663
 230  

99,98
99 

49 663
 230  0 0 0 



Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт** 

Дата 
внесен
ня до 
реєстр
у 

Кількі
сть 
акцій 

(штук) 

Від 
загал
ьної 
кільк
ості 
акцій 

(у 
відсот
ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 
на 

пред'явн
ика 

Усього 49 663
 230 

99,98
99 

49 663
 230 

0 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 27.03.2012 
Кворум зборів** 0 

Опис 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.  
2. Обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, членів лічильної комісії. 
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік. 
5. Звіт ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2011 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту 
ревізійної комісії Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу 
Товариства за 2011 рік.  
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Зміна найменування товариства. 
10. Зміна місцезнаходження Товариства.  
11. Затвердження нової редакції Статуту Компанії. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
13. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
наглядової ради Товариства. 
14. Про запровадження КВЕД-2010.  

Згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї для участi у загальних зборах 
акцiонерiв не зареєструвалося жодного акцiонера (їх представника), що мають 
право участi в загальних зборах акцiонерiв. Збори кворуму не мають та не 
можуть приймати рішення з любих питань. 

  

 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
X  

Дата проведення 30.04.2012 
Кворум зборів** 100 



Опис 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.  
2. Обрання членів лічильної комісії. 
3. Звіт правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 
рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік. 
5. Звіт ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2011 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту 
ревізора Товариства. 
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу 
Товариства за 2011 рік.  
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 
9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства. 
11. Обрання ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правовового договору, 
трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з 
ревізором Товариства. 
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 
13. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. 
14. Про запровадження КВЕД-2010. 
15. Скасування рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, прийнятого 
загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №19 від 04.04.2011 р.).  
16. Внесення змін до статуту Товариства. 
 Згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї для участi у загальних зборах 
акцiонерiв зареєструвалися три акцiонери (їх представники) з загальною кiлькiстю 
36 018 420 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
що мають право участi в загальних зборах акцiонерiв. 

  

 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
 X 

Дата проведення 05.10.2012 
Кворум зборів** 99,9899 

Опис 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів Товариства. 

2. Обрання членів лічильної комісії Товариства. 
3. Внесення змін до статуту Товариства.  
4. Внесення змін та затвердження у новій редакції положень про 
загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора 
Товариства.  

5. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним 
акцій. 

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради Товариства. 

7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради 



Товариства. 
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень 
ревізора Товариства.  

10. Обрання ревізора Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, 
трудового договору (контракту), що укладатиметься з 
ревізором Товариства, встановлення розміру його 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договору (контракту) з ревізором Товариства.  

12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 
предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. 

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного 
управління Товариства.  

14. Прийняття рішення щодо подальших дій стосовно 
втрачених документів Товариства. 

 
 Згiдно з протоколом реєстрацiйної комiсiї для участi у загальних зборах 
акцiонерiв зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який 
володіє 49 663 230 акціями, що становить 99,9899% голосів. 
 

  

 

_______________  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БДО»  

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20197074 
Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4 
Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 2868 (рішення АПУ № 109 від 23.04.2002) 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України  

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

23.04.2002 

Міжміський код та телефон (056) 370-30-44  



Факс (056) 370-30-45  
Вид діяльності Аудиторська діяльність 
Опис Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування  
 
Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Навiгатор-iнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25270172 
Місцезнаходження Україна Київська Голосiївський р-н 01032 м.Київ 

вул.Саксаганського, будинок 119, оф.5 
Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ № 520586 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

25.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 
Факс (044) 
Вид діяльності Здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв:депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 
Опис Обслуговує рахунки в цiнних паперах 
 
Повне найменування юридичної особи 
або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський 
депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження Україна Київська Шевченкiвський р-н 04107 м.Київ 

вул.Тропiнiна, буд. 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 
Факс (044) 585-42-40 
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку-

депозитарної дiяльностi 
Опис Надає Емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних 

паперiв Емiтента, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у 
цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском 
цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) Емiтента. 

 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстра
ції 

випуск
у 

Номер 
свідоцт
ва про 
реєстра
цію 

випуску 

Найменува
ння 

органу, що 
зареєструв
ав випуск 

Міжнародни
й 

ідентифікаці
йний номер 

Тип 
цінно
го 
папе
ру 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінал
ьна 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількі
сть 
акцій 

(штук) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартість 
(грн.) 

Частка 
у 

статутн
ому 

капіталі 
(у 

відсотка
х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.06.2
010 

465/1/20
10 НКЦПФР UA400007982

6 

Акції 
Іменн
і 
прост
і 

Бездокумент
арна Іменні 1.32 496682

31 
65562064
.92 100 

Опис Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не 
здiйснюється, акцiї не включенi до лiстингу фондової бiржi. 

  
 

Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі 
злиття, поділ, приєднання, 
перетворення, виділ) 

У липнi 2001 року була створена Страхова Компанiя 
"Добробут та Захист" у формi закритого акцiонерного 
товариства. У травнi 2006 року акцiонери Компанiї змiнили 
стратегiю розвитку ЗАТ "СК "Добробут та Захист", що 
зажадало замiну менеджменту та проведення м'якого 
ребрендингу. Нова стратегiя передбачала заняття певного 
сегменту ринку страхових послуг, спрямована на надання 
унiверсальних страхових послуг для малого та середнього 
бiзнесу, а також для середнього класу фiзичних осiб. Компанiя 
здiйснила вперше бюджетування на наступний фiнансовий 
рiк. За результатами роботи в 2007 роцi СК "Добробут та 
Захист" увiйшла в першi 70 страхових компанiй України за 
рiзними показниками, а також стала членом клубу страхових 
виплат. Голова Правлiння Костянтин Ксєнiч увiйшов до 
рейтингу "ТОП-100. Кращi Топ - менеджери України". У 2008 
роцi СК "Добробут та Захист" стала членом Лiги страхових 
органiзацiй України, лауреатом премiї "Золотий Меркурiй" в 
номiнацiї краща страхова компанiя, що було вiдзначено в 
рейтингах "Гвардiї брендiв", як одна з кращих компанiй 
України, що динамiчно розвивається. З червня 2008 року 
Компанiя скорегувала програму свого розвитку, а саме: 



вiдмовилася вiд вхiдного перестрахування та модернiзувала 
умови страхування КАСКО; були введенi заходи щодо 
андерайтингового контролю структури портфеля за видами 
страхування. У вереснi 2008 року вiдбулася змiна структури 
акцiонерiв, в Компанiю увiйшов iноземний iнвестор. За 
результатами роботи в 2008 роцi Компанiя увiйшла за рiзними 
показниками в 30 кращих страхових компанiй України. 
Компанiя набула 11-е мiсце серед найбiльш дорогих брендiв 
страхових компанiй України згiдно iнформацiї Рейтингового 
журналу "ГVардiя" i видавничого дому "Галицькi контракти", 
26-е мiсце в рейтинзi стабiльностi страхових компанiй , згiдно 
iнформацiї Українського дiлового журналу "Експерт". За 
пiдсумками роботи за 2012 р. Компанiя входить в першi 80 
страхових компанiй України за рiзними показниками. 

Про організаційну структуру емітента, 
дочірні підприємства, філії, 
представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням 
найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в 
організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним 
періодом 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" - приватне 
акцiонерне товариство. Очолює компанiю Голова Правлiння 
Мельниченко Олена Олександрiвна (освiта вища) Головi 
Правлiння пiдпорядкованi: головний бухгалтер, начальник 
фiнансового вiддiлу, начальники вiддiлiв страхування. 

Будь-які пропозиції щодо 
реорганізації з боку третіх осіб, що 
мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 

Пропозиций щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом 
звiтного перiоду не надходило. 

Опис обраної облікової політики 
(метод нарахування амортизації, 
метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових 
інвестицій тощо) 

Фінансова звітність складена у відповідності з міжнародними 
стандартами бухгалтерської звітності та  за формами які, 
встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, 
затвердженим розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 №39, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за 
№ 517/9116 .Бухгалтерський облiк в Компанiї ведеться з 
використанням електронно-обчислювальної технiки, i 
здiйснюється за журнально-ордерною формою. 
Використовується автоматизована програма "1С -FORT 
POLIC" Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку 
фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї здiйснювалась 
на протязi 2012 року, в цiлому, з дотримання вимог Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р., міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку.Принципи ведення бухгалтерського 
облiку, визначенi чинними законодавством України, при 
формуваннi фiнансової звiтностi протягом 2012року було 
Компанiєю в цiлому дотримано. Аналiтичний та синтетичний 
облiки пов'язанi мiж собою. Форми звiтностi пов'язанi мiж 
собою. Основні засоби обліковуються за собівартістю, за 
вирахуванням накопиченої амортизації і будь-якого резерву 
під зменшення корисності, у разі необхідності.  
Балансова вартість основних засобів переглядається на 
предмет зменшення корисності у разі виникнення події чи 
обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову 
вартість цього активу буде неможливо відшкодувати. 

Амортизація розраховується за лінійним методом 



протягом очікуваних строків корисної служби активів . 
 Пронягом 2012 року Компанiя дотримувалась вимог 

незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, 
стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та 
їх амортизації. Нематеріальні активи Компанії складають 
ліцензії на проведення страхової діяльності та ліцензії на 
використання програмного забезпечення. Ліцензії на 
програмне забезпечення  мають визначений строк корисної 
служби. Придбані ліцензії на використання програмного 
забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на придбання 
програмного забезпечення і введення його в експлуатацію.  

Всі інші витрати, пов’язані з програмним 
забезпеченням, наприклад, його обслуговуванням, відносяться 
на витрати по мірі їх здійснення.  

Амортизація капіталізованого програмного 
забезпечення і ліцензій на програмне забезпечення 
нараховується за лінійним методом протягом очікуваного 
строку їх використання. 
 
 . З матерiально-вiдповiдальними особами укладенi договори 
про матерiальну вiдповiдальнiсть.. Страховi операцiї 
здiйснювалися вiдповiдно до лiцензiй, виданих Комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України . 
 

 

Текст аудиторського висновку  
Висновок щодо фінансової звітності 
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності АТ 
«СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (далі Компанія), яка 
складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року, звіту 
про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та 
звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену 
дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші 
пояснювальні примітки. Фінансова звітність Компанії станом 
на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на вказану 
дату, складена у форматі, затвердженому Наказом 
Міністерством фінансів України №1591 від 09.12.2011 року, 
якій базується на Міжнародних Стандартах Фінансової 
Звітності. 
Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку 
та достовірне представлення цієї фінансової звітності у 
відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової 
Звітності (далі – МСФЗ). Відповідальність управлінського 
персоналу включає: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також 
облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї 
фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської 
перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності 
до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають 
від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 



виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
помилок. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля 
отримання аудиторських доказів стосовно сум та 
пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір 
процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур 
входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єктів 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятність облікових 
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального 
представлення фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські 
докази для висловлення нашої думки. 
Висновок 
На нашу думку фінансова звітність представляє достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «СК «ДОБРОБУТ 
ТА ЗАХИСТ» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові 
результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, у відповідності до формату, затвердженому 
Наказом Міністерством фінансів України №1591 від 
09.12.2011 року, якій базується на Міжнародних Стандартах 
Фінансової Звітності. 
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Компанії 
складена у форматі, який був затверджений Наказом 
Міністерства фінансів України №1591 від 09.12.2011 року, 
який базується на принципах Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, але має певний перелік особливостей у 
частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не 
може бути відкоригований з урахуванням особливостей 
господарської діяльності суб’єкта господарювання, а саме: 
фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік 
статей, які мають бути заповнені усіма компаніями, яки 
формують звітність; назва форм фінансової звітності 
відрізняється від вимог щодо назв форм фінансової звітності, 
які вимагаються згідно з МСБО 1; фінансова звітність не має 
інформації щодо іншого сукупного прибутку; звіт про рух 
грошових коштів по операційної діяльності має бути 
складений включно з використанням прямого методу. 
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів 
Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону 
України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
Закону України «Про страхування», Міжнародних стандартів 
аудиту, надання впевненості та етики (рішення Аудиторської 
палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 «Про порядок 
застосування в Україні Стандартів аудиту та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів»), Міжнародних 



стандартів фінансової звітності, Порядком складання звітних 
даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у редакції 
розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 р. № 4619, 
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського 
висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової 
звітності та річних звітних даних страховика, затверджених 
Розпорядженням Національної комісією, що здійснює 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20 
листопада 2012 р. № 2316, 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, 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого 
в Мінюсті України 23.01.2007 р., Вимогам до аудиторського 
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованого в Мінюсті 
України 28.11.2011 р. 

1. На нашу думку інформація за видами активів Компанії 
станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, 
розкрита відповідно до МСФЗ. 

2. На нашу думку інформація про зобов’язання Компанії 
станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, 
розкрита відповідно до МСФЗ. 

3. На нашу думку інформація про власний капітал Компанії 
станом на 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, 
розкрита відповідно до МСФЗ. 

4. На нашу думку, твердження управлінського персоналу 
Компанії (відповідальної сторони) про те, що статутний 
капітал станом на 31 грудня 2012 року, сплачений у 
встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, 
відповідно до МСФЗ та вимог чинного законодавства, 
наведено достовірно. 

5. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності 
професійних учасників фондового ринку є невідповідним до 
даного завдання і твердження управлінського персоналу 
Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію 
відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього 
твердження. 

6. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних 
паперів відповідно до законодавства України є невідповідним 
до даного завдання і твердження управлінського персоналу 
Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію 
відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього 
твердження. 

7. У наслідок того, що критерій відповідності іпотечного 
покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного 
покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні 
облігації" є невідповідним до даного завдання і твердження 
управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) 
щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки 
стосовно цього твердження. 



8. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової 
звітності Компанії "обсяг чистого прибутку" за рік, що 
закінчився 31 грудня 2012 року, у всіх суттєвих аспектах, 
розкрита відповідно до МСФЗ. 

9. У наслідок того, що критерій щодо стану виконання 
зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами є 
невідповідним до даного завдання і твердження 
управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) 
щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки 
стосовно цього твердження. 

10. У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам 
законодавства України розміру власного капіталу компанії з 
управління активами, яка має в управлінні активи 
недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного 
завдання і твердження управлінського персоналу Компанії 
(відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не 
висловлюємо думки стосовно цього твердження. 

11. На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом 
року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути 
на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених 
частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери 
та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до МСФЗ. 

12. На нашу думку, вартість чистих активів станом на 31 
грудня 2012 року відповідає вимогам чинного законодавства, 
у всіх суттєвих аспектах. 

13. Фактичний запас платоспроможності Компанії перевищує 
розрахунковий нормативний запас платоспроможності, що 
відповідає вимогам Закону України «Про страхування». 

14. На нашу думку, інформація, що розкривається Товариством 
та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю станом 
на 31 грудня 2012 року, не містить суттєвих невідповідностей. 

15. На нашу думку, твердження управлінського персоналу 
Товариства, що виконання Товариством значних правочинів 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, було здійснено 
відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих 
аспектах, наведено достовірно. 

16. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми 
провели оцінку стану корпоративного управління для 
висловлення думки щодо його впливу на повноту та 
відповідність фінансової звітності Компанії, а не з метою 
висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного 
управління Компанії вимогам чинного законодавства України, 
відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б 
змусити нас вважати, що твердження управлінського 
персоналу Компанії щодо відповідності стану корпоративного 
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх 
суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного 
законодавства. 

17. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми 
провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства, для визначення їх 
впливу на повноту та відповідність фінансової звітності 
Компанії шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а 



не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не 
помітили суттєвих проблем, пов’язаних з ідентифікацією та 
оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному 
аудиторському висновку. 

 
Інформація про основні види 
продукції або послуг, що їх виробляє 
чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності 
емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту; про 
канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела 
сировини, їх доступність та динаміку 
цін; інформація про особливості стану 
розвитку галузі виробництва, в якій 
здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, 
нових товарів, його положення на 
ринку; інформація про конкуренцію в 
галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани 
розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають 
більше 10 відсотків в загальному 
об'ємі постачання 

Основним прiоритетним напрямком страхової дiяльностi АТ 
"СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" було добровiльне 
страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 46% 
від загальних надходжень страхових платежів та добровільне 
страхування майна  вiд вогневих ризикiв - 15% вiд загальних 
надходжень страхових платежiв За 2012 рiк страховi премiї 
склали 4450,3 тис. грн. Розширення страхового поля 
забезпечувалось за рахунок залучення до взаємодiї нових 
перестрахувальникiв та страхувальникiв. АТ "СК "ДОБРОБУТ 
ТА ЗАХИСТ" було прийнято страхових премiй вiд 
перестрахувальникiв-резидентiв на суму 215,2 тис. грн. АТ 
"СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" було передано перестрахових 
премiй перестраховикам-резидентам на суму 665,8 тис. грн. та 
перестраховикам-нерезидентам на суму 637,8 тис. грн. 

Інформація про основні придбання 
або відчуження активів за останні 
п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або 
придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх 
необхідно описати, включаючи суттєві 
умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 

За останнi п'ять рокiв було придбано офiсне примiщення , 
сума 828,6 тис.грн. та житлове приміщення , сума 566,6 тис. 
грн.. За останнi п'ять рокiв було вiдчужено (реалiзовано) 
офiсне примiщення 795,0 тис.грн. та житлове приміщення, 
сума 566,6 тис.грн. 

Інформація про основні засоби 
емітента, включаючи об'єкти оренди 
та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та 
ступінь використання обладнання; 
спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. 
Екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів 
підприємства, інформація щодо 
планів капітального будівництва, 

Основнi засоби облiковуються згiдно чинного 
законодавства України та мiжнародних стандартiв. Основні 
засоби обліковуються за собівартістю, за вирахуванням 
накопиченої амортизації і будь-якого резерву під зменшення 
корисності, у разі необхідності.  

Балансова вартість основних засобів переглядається на 
предмет зменшення корисності у разі виникнення події чи 
обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову 
вартість цього активу буде неможливо відшкодувати 
Амортизація розраховується за лінійним методом протягом 
очікуваних строків корисної служби активів . 



розширення або удосконалення 
основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, 
в тому числі вже зроблених, опис 
методу фінансування, прогнозні дати 
початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих 
потужностей після її завершення 

Станом на 31.12.2012 р. на балансi Компанiї 
облiковується: - основних засобiв (по залишковiй вартостi) 
24,0 тис. грн.; - знос 33,0 тис. грн.; - основних засобiв (по 
первiснiй вартостi) 57,0 тис. грн. На протязi 2012 року 
Компанiя дотримувалась вимог незмiнностi методiв, 
визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних 
засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу. Незавершенi 
капiтальнi вкладення станом на 31.12.2012 р. вiдсутнi. 
Нематерiальнi активи. Нематеріальні активи Компанії 
складають ліцензії на проведення страхової діяльності та 
ліцензії на використання програмного забезпечення. Ліцензії 
на програмне забезпечення  мають визначений строк корисної 
служби. Придбані ліцензії на використання програмного 
забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на придбання 
програмного забезпечення і введення його в експлуатацію. 
Амортизація капіталізованого програмного забезпечення і 
ліцензій на програмне забезпечення нараховується за лінійним 
методом протягом очікуваного строку їх використання. 
Станом на 31.12.2012 р. на балансi Компанiї облiковуються: - 
нематерiальнi активи (по залишковiй вартостi) 332,0 тис. грн.; 
- знос 0 тис. грн.; - нематерiальнi активи (по первiснiй 
вартостi) 332,0 тис. грн.  

Інформація щодо проблем, які 
впливають на діяльність емітента; 
ступінь залежності від законодавчих 
або економічних обмежень 

Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товриства, та 
мають великий ступiнь залежностi: 1. Iстотно на дiяльнiсть 
Компанiї впливає економiчна та полiтична ситуацiя в Українi. 
Українська економiка переживає етап росту та трансформацiї, 
якi характеризуються перiодами нестабiльностi. 2. Податковi 
ризики. Змiна податкової системи має суттєвий негативний 
вплив на бiзнес Компанiї. В якостi основних ризикiв є: -
неоднозначнiсть трактовок iснуючих нормативних актiв 
податкового законодавства, що може привести до виникнення 
податкових претензiй до пiдприємства; -в середньостроковiй 
перспективi не виключається iстотна змiна системи 
оподаткування страхових компанiй, що може негативно 
вплинути на фiнансовi результати Компанiї 3.Законодавство у 
сферi власностi та цiнних паперiв знаходиться лише в процесi 
формування. 4.Недостатнiй рiвень розвитку судової системи, 
що може привести до збiльшення термiнiв судочинства та 
росту вiдповiдних витрат. 5.Негативний вплив на розвиток 
Компанiї справляють: · недосконала нормативно-правова база, 
· низький попит фiзичних i юридичних осiб на страховi 
послуги, · вiдсутнiсть надiйних iнвестицiйних програм, а 
також реальних фiнансових механiзмiв для довгострокового 
розмiщення страхових резервiв, · недосконала система 
обов'язкового страхування та неадекватнiсть їх фiнансового 
забезпечення; 6.Основна проблема 2012 року - полiтична та 
економiчна криза в Державi. 

Інформація про факти виплати 
штрафних санкцій (штраф, пеня, 
неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 

За звiтний рiк перевiрка дiяльностi Товариства податковими 
iнспекцiями, соцiальними фондами та Нацкомфiнпослуг не 
проводилась. 

Опис обраної політики щодо 
фінансування діяльності емітента, 
достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи 
покращення ліквідності за оцінками 

В зв'язку з проведенням стратегiї розвитку Товариства весь 
прибуток пiдприємства, останнi 5 рокiв, направляється на 
поповнення обiгових коштiв Товариства. 



фахівців емітента 
Інформацію про вартість укладених, 
але ще не виконаних договорів 
(контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та про 
очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 

Не виконаних договорiв не має. 

Стратегію подальшої діяльності 
емітента щонайменше на рік (щодо 
розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення 
фінансового стану, опис істотних 
факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 

Основними стратегiчними напрямками розвитку Товариства є 
забезпечення якостi обслуговування клiєнтiв за рахунок 
збiльшення частки ринку, що сприяє збереженню лояльних 
клiєнтiв, а також, за рахунок залучення нових клiєнтiв. 
Вирiшальне значення має також забезпечення прозоростi 
бiзнесу для Iнвесторiв та Акцiонерiв, пiдвищення 
ефективностi бiзнесу за рахунок застосування iнформацiйних 
технологiй управлiння. Досягнення капiталiзацiї бiзнесу 
шляхом збiльшенням обсягу продажу страхових послуг, 
зниженням збитковостi, i як результат - пiдвищенням 
прибутковостi Товариства. Основним напрямком розвитку 
Товариства є є перехiд до клiєнто-орiєнтованої процесної 
органiзацiйної структури компанiї, формалiзацiї бiзнес-
процесiв i формування нормативної бази фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, а також формування i 
впровадження системи контролю та управлiння якiстю послуг 
вiдповiдно мiжнародним стандартам ISO 9001-2000. Головним 
напрямком iнвестицiй у Товариство стане створення сучасної 
Корпоративної iнформацiйної системи страхової компанiї, що 
базується на сучасних технологiях обробки, збереження i 
доступу до даних у єдиному сховищi даних. Корпоративна 
iнформацiйна система буде забезпечувати автоматизацiю 
бiзнес-процесiв страхової дiяльностi у фронт- та мiддл-офiсах 
страхової компанiї на всiх етапах життєвого циклу страхової 
послуги: вiд оформлення договору страхування, до виплати 
страхового вiдшкодування та наступного переоформлення 
договору страхування на наступний строк. До складу системи 
будуть входити також програмнi засоби автоматизацiї усiх 
видiв облiку, управлiння фiнансами, кадрами, 
документообiгом, тобто всiма бiзнес-процесами бек-офiсу 
страхової компанiї. 

Опис політики емітента щодо 
досліджень та розробок, вказати суму 
витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік 

У 2012 роцi на дослiдження та розробки кошти не видiлялись. 

Інформація щодо судових справ, 
стороною в яких виступає емітент, 
його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття 
провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових 
справ про це зазначається 

29 грудня 2010 року ДПI у Шевченкiвському районi м. Києва 
подало до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва. 
позовну заяву за вих. № 8134/9/10-214 про стягнення з 
Товариства податкового зобов'язання у сумi 4767882,00 грн. 
визначеного iз застосуванням звичайних цiн, згiдно рiшення 
№ 1/2201/31571133 та 2/2201/31571133 вiд "15" жовтня 2010 
року про визначення податкових зобов'язань iз застосуванням 
звичайних цiн. 27 травня 2011 р. Постановою Окружного 
адмiнiстративного суду м. Києва в задоволенi позову було 
вiдмовлено. Ухвалою вiд 15.03.2012 р. Київський апеляцiйний 
адмiнiстративний суд залишив без змiн Постановою 
Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 27 травня 
2011 р. 



Інша інформація, яка може бути 
істотною для оцінки інвестором 
фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформацію про результати 
та аналіз господарювання емітента за 
останні три роки у формі аналітичної 
довідки в довільній формі 

На сьогоднiшнiй день Товариство є стабiльною, з динамiчним 
розвитком страховою компанією. 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 57 24 0 0 57 24 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 6 0 0 0 6 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 51 24 0 0 51 24 
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 57 24 0 0 57 24 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 
Будiвлi i споруди - 20- рокiв; меблі-5 рокiв; офісне обладнання – 3 роки; інше- 1 рік. 
Первiсна вартiсть основних засобiв: ; офісне обладнання - 57,0 тис. грн.; . Ступiнь 
зносу основних засобiв: офісне обладнання - 58 %; Ступiнь загального зносу 
основних засобiв становить 58 %. Ступiнь використання основних засобiв: 50%. 
Сума нарахованого зносу: Офісне обладнання - 33 тис. грн.; . Усi ОЗ є власнiстю 
пiдприємства, не знаходяться пiд заставою, використовуються в основнiй дiяльностi 
пiдприємства в повному обсязi. Їх вартiсть з моменту придбання по теперiшнiй час 
зменшилась на суму зносу 33,0 тис.грн, що становить 58 %. Протягом 2012р. до 
пiдприємства ОЗ надiйшло на суму5,0 тис.грн.. Обмежень на використання ОЗ немає.  

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 96150 97390 



чистих активів (тис. 
грн)  
Статутний капітал 
(тис. грн.)  65562 65562 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

65562 65562 

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. 
Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв 
- рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; 
скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 31828 
тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований 
статутний капiтал на 31828 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 
Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не 
вимагається. 

 

Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:   
Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 135 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1323 X X 
Усього зобов'язань X 1458 X X 



Опис: iншi зобов'язання: праці за послуги – 1275,0 тис. грн., з одержаних 
авансiв- 39,0 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання – 9,0 тис.грн. 

 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 

формі 
(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 
формі (тіс. 
грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги iз 
страхування посл. 0.00 0.00 посл. 4229,0 100.00 

 

Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках) 

1 2 3 
1 матерiальнi затрати  
2 витрати на оплату працi 20,2 

3 вiдрахування на соцiальнi 
заходи 7,2 

4 амортизацiя  
5 iншi операцiйнi витрати  

_______________  

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  
1 2010 1 0 
2 2011 1 0 
3 2012 3 1 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 
Реєстраційна комісія  X  
Акціонери   X 
Реєстратор   X 
Депозитарій   X 
Інше (запишіть): немає  Ні 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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): немає Ні 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 
Реорганізація   X 
Внесення змін до статуту товариства   X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X 
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень  X 

Інше (запишіть): немає Ні 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні 
 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради  2 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 
3 Кількість представників держави  0 
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій  1 
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?  16 

 
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)   
Інші (запишіть)  немає 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу 
з акціонерами? (так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою   X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  
Інше (запишіть)  немає 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  
Відсутність конфлікту інтересів  X  
Граничний вік   X 
Відсутні будь-які вимоги   X 
Інше (запишіть):   X 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства  X  

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

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

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

Інше (запишіть)  . 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 
 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор)  Так Так Так 
2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради)  Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 
5 Секретар правління  Ні Ні Ні 
6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 
7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 
8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

10 Інше(запишіть):  Ні Ні Ні 
 
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 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить до 
компетенції жодного 



органу  
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 
правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 
правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління  Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені 
акціонерного товариства? (так/ні) Ні 
 
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 Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів  X  
2 Положення про наглядову раду  X  
3 Положення про виконавчий орган (правління)  X  
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
5 Положення про ревізійну комісію  Х  
6 Положення про акції акціонерного товариства   X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку   X 
8 Інше (запишіть):  немає 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

  Інформація 
розповсюджується 

Публікується у 
пресі, 

Документи 
надаються для 

Копії 
документів 

Інформація 
розміщується 



на загальних 
зборах  

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів  

ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві  

надаються 
на запит 
акціонера  

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

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

Так Так Так Так Ні 

3 

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства  

Так Так Так Так Так 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Ні 

5 

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення  

Так Ні Так Так Ні 

6 

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерного 
товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) ТАК 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 
  Так Ні 
1 Не проводились взагалі   X 
2 Менше ніж раз на рік   X 
3 Раз на рік  Х  
4 Частіше ніж раз на рік    
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів   X 
Наглядова рада   X 
Правління або директор  X  



Інше (запишіть)  немає 
 
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)  не змiнювали 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році?  

 Так Ні 
Ревізійна комісія  X  
Наглядова рада  X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 
Стороння компанія або сторонній консультант   X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть)  немає 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)  немає 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 
  Так Ні 
1 Випуск акцій  X  
2 Випуск депозитарних розписок   X 
3 Випуск облігацій   X 
4 Кредити банків   X 
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 
6 Інше (запишіть):   X 
 
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  Х 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились  
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України протягом останніх трьох років? Так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України (далі - особа)?  

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи   X 
Не задовольняли умови договору з особою   X 
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  X 
суду  X 
Інше (запишіть) дематерiалiзацiя випуску 
 
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: не прийнятий  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi  
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому 
акціонерному товаристві: немає  
 

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 
Надання послуг iз страхування та перестрахування 
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
 Компанія «КСІ.ДІ.АЙ.ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» - місцезнаходження: 3040 Кіпр Лімассол, вул. 
Кіріяку Матсі, № 3, Руссос Лімассол Тауер, 6-ий поверх, офіс 6-А 
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг. 
Фактiв порушення не було 
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 
Заходiв впливу не було 
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або 
відсутність такої системи. 



Система управлiння ризиками вiдсутня 
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю). 
Внутрiшнiй аудит не проводився 
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 
установи розмір, або їх відсутність. 
Факти вiдсутнi 
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Факти вiдсутнi 
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 
Факти вiдсутнi 
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Рекомендацiй (вимог) не було 
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 
року. 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО»  
49000, м.Дніпропетровськ, вул. Сєрова,4 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2868 (рішення АПУ № 109 від 
23.04.2002 р.) 
 
 
 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
16 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 
послуги фінансовій установі. 
4 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 
фінансовій установі протягом року. 
Консультацiї 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
Не вiдбувались 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 
останіх п`яти років. 
Ротацiя не вiдбувалось 
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг. 
Стягнень не було 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 
механізму розгляду скарг. 
так 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 
Олійник Сергій Михайлович 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 



скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
Один позов до суду. Рiшення не прийнято, справа знаходиться на розглядi. 
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 
 
 
Керівник Мельниченко Олена Олександрiвна 
Головний бухгалтер Фарфудiнова Анастасiя Геннадiївна 

 
  
  
 


