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до складу іпотечного покриття
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іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
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якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні
юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство,
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація
про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст
аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013).Iнформацiя
про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є
акцiонерним товариством.В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
не наводиться, оскільки емітент не має свідоцтва про державну реєстрацію.Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi
папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не
розміщувалися.Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було.Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, щовид
дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу
та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому
інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється.Інформація про випуски іпотечних
облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих
випусків іпотечних облігацій емітента немає.Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір
іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв
вiдсутнiй.Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики),
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не
заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).Реєстр iпотечних
активiв вiдсутнiй.Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає.У розділі "Відомості
про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.Звiт
про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими
забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.У товариства немає кодексу (принципiв, правил)
корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного
управлiння" не вказана дата його прийняття. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних
стандартiв, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за
наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації 02.07.2001

4. Територія (область)* м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 65562064.92

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності
та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 - Перестрахування

66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

2) МФО банку 380805

3) Поточний рахунок 265021998

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

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

5) МФО банку 380805

6) Поточний рахунок 265051997



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Шелестюк Ольга Юріївна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1985

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» - заступник Голови
Правління/Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

14.07.2014, 3 роки

9) опис Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова
Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю
Товариства. Повноваження: Голова Правління організовує його
роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів
засідань. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність
Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління
з іншими колегіальними органами. Голова Правління має право без
довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень
Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства в його
відносинах з державними органами, підприємствами, установами,
організаціями, у тому числі з іноземними; українськими та
іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами;
вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства,
видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління має
право надавати пропозиції Загальним зборам за всіма напрямками
діяльності Товариства. Обов`язки: ставитися з відповідальністю до
виконання своїх службових обов'язків; приймати рішення в межах
наданих повноважень; не використовувати службове становище у
власних інтересах; діяти в інтересах Товариства добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,
іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої
посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Стаж роботи становить 8 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: провідний
бухгалтер, начальник відділу оплати праці, помічник аудитора,
головний бухгалтер, заступник голови правління, голова правління.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у
персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді:
Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням
(протокол №127 вiд 26 лютого 2014 року) затвердила Вербицьку
Олену Сергiївну на посадi Голови Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ
ТА ЗАХИСТ» з 26 лютого 2014 року на посаду строком на 1 (один)
рiк. Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм
рiшенням (протокол №129 вiд 11 квiтня 2014 року) припинила з 11
квiтня 2014 року повноваження голови правлiння Вербицької
Олени Сергiївни у зв’язку з поданою нею заявою. Наглядова рада
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол №129
вiд 11 квiтня 2014 року) обрала з 14 квiтня 2014 року на посаду
Голови Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Шелестюк
Ольгу Юрiївну з випробувальним термiном 3 (три) мiсяцi. Наглядова
рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол
№130 вiд 14 липня 2014 року) затвердила Шелестюк Ольгу Юрiївну
на посадi Голови Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 14
липня 2014 року строком на 3 (три) роки.

1) посада Заступник Голови Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Лозенко Наталя Анатолiївна



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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1981

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 11

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» - Начальник відділу
перестрахування

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

14.04.2014, 3 роки

9) опис Повноваження члена правління: Правління є виконавчим органом
Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю
Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну,
достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для
виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання
правління;надавати у письмовій формі зауваження на рішення
правління Товариства; вносити питання до порядку денного
засідання правління; отримувати справедливу винагороду.
Обов`язки члена правління: ставитися з відповідальністю до
виконання своїх службових обов'язків; приймати рішення в межах
наданих повноважень; не використовувати службове становище у
власних інтересах; діяти в інтересах Товариства добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,
іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів. Повноваження
Головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії
Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з
іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.
В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно
веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до
компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника
підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства
пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки
Головного бухгалтера: органiзація бухгалтерського облiку
господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль
дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси
адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження
бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії
Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч.
в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується,
оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж роботи становить 11 років. Посади, які особа обіймала
протягом останніх 5 років: начальник відділу перестрахування,
заступник голови правління, головний бухгалтер. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-
яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі
щодо посадової особи - Заступника Голови Правління у звітному
періоді: Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм
рiшенням (протокол №129 вiд 11 квiтня 2014 року) припинила з 11
квiтня 2014 року повноваження Заступника голови правлiння
Шелестюк Ольги Юрiївни у зв’язку з тим, що Шелестюк Ольга
Юрiївна була висунута як кандидат на посаду Голови Правлiння.
Наглядова рада своїм рiшенням (протокол №129 вiд 11 квiтня 2014
року) обрала з 14 квітня 2014 року на посаду Заступника Голови
Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Лозенко Наталю
Анатолiївну терміном на 3 (три) роки. Зміни у персональному складі
щодо посадової особи - Головного бухгалтера у звітному періоді:
згiдно з Наказом Голови Правлiння № 133 вiд 26.11.2014 року,
Шелестюк Ольгу Юрiївну звiльнено з посади головного бухгалтера
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з 26.11.2014 року на пiдставi
поданої заяви. Наказом Голови Правлiння № 135 вiд 26.11.2014
року, Лозенко Наталю Анатолiївну призначено на посаду
Головного бухгалтера АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» з
27.11.2014 року на невизначений строк на пiдставi поданої заяви.
Дата набуття повноважень посадової особи як Заступника голови
Правління 14.04.2014 року, термін, на який обрано - 3 роки. Дата
набуття повноважень посадової особи як Головного бухгалтера
27.11.2014 року, термін, на який призначено - на невизначений
строк.

1) посада Заступник Голови Правління



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Момот Оксана Михайлівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1984

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» - Начальник відділу продажу

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

27.11.2014, 3 роки

9) опис Повноваження члена правління: Правління є виконавчим органом
Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю
Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну,
достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для
виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання
правління;надавати у письмовій формі зауваження на рішення
правління Товариства; вносити питання до порядку денного
засідання правління; отримувати справедливу винагороду.
Обов`язки члена правління: ставитися з відповідальністю до
виконання своїх службових обов'язків; приймати рішення в межах
наданих повноважень; не використовувати службове становище у
власних інтересах; діяти в інтересах Товариства добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,
іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої
посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Стаж роботи становить 10 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник
відділу продажу, заступник голови правління. Посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких
інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі
щодо посадової особи у звітньому періоді: Наглядова рада АТ «СК
«ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол №129 вiд 11
квiтня 2014 року) обрала з 14 квітня 2014 року на посаду
Заступника Голови Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»
Вербицьку Олену Сергiївну. Наглядова рада АТ «СК «ДОБРОБУТ
ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол № 133 вiд 26 листопада
2014 року) припинила з 26 листопада 2014 року повноваження
Заступника Голови Правлiння Вербицької Олени Сергiївни у
зв’язку з поданою нею заявою. Наглядова рада АТ «СК
«ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол № 133 вiд 26
листопада 2014 року) обрала з 27 листопада 2014 року на посаду
Заступника Голови Правлiння АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ»
Момот Оксану Михайлiвну.

1) посада Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Ксєніч Костянтин Михайлович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1975

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 21

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» - Радник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

14.04.2014, 3 роки



9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До
компетенції наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також
переданих на вирішення наглядової ради вищим органом
Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство,
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії
документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання
засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій
формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за
виконання функцій члена наглядової ради. Обов`язки: 1) діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у
загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради.
Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах
акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6)
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних
із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій
члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої
посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Стаж роботи становить 21 рік. Посади,
які особа обіймала протягом останніх 5 років: голова правління,
радник голови правління, голова наглядової ради. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-
яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі
щодо посадової особи у звітному періоді: Загальнi збори акцiонерiв
АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол №23
вiд 11 квiтня 2014 року) припинили з 11 квiтня 2014 року
повноваження голови наглядової ради Мельниченко Олени
Олександрiвни та обрали з 14 квiтня 2014 року на посаду голови
наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Ксєнiча
Костянтина Михайловича.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Сидоров Сергій Олександрович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1973

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 20

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» - Директор Інформаційних
технологій

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

14.04.2014, 3 роки



9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До
компетенції наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також
переданих на вирішення наглядової ради вищим органом
Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство,
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії
документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання
засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій
формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за
виконання функцій члена наглядової ради. Обов`язки: 1) діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у
загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради.
Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах
акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6)
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних
із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій
члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої
посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Стаж роботи становить 20 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник
департаменту програмно-технічного забезпечення, член
наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не
обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у
звітному періоді: Загальнi збори акцiонерiв АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА
ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол №23 вiд 11 квiтня 2014 року)
припинили з 11 квiтня 2014 року повноваження члена наглядової
ради Фарфудiнової Анастасiї Геннадiївни та обрали з 14 квiтня
2014 року на посаду члена наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ
ТА ЗАХИСТ» Сидорова Сергiя Олександровича.

1) посада Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Лозенко Роман Вікторович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1982

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ТОВ «Проінструмент» - Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

14.04.2014, 3 роки



9) опис Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної Статутом та чинним законодавством України,
контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До
компетенції наглядової ради належить вирішення питань,
передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також
переданих на вирішення наглядової ради вищим органом
Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати
повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство,
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із
документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії
документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання
засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій
формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за
виконання функцій члена наглядової ради. Обов`язки: 1) діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у
загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради.
Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах
акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у
вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6)
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних
із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій
члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам
акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої
посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Стаж роботи становить 10 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: менеджер,
директор, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо
посадової особи у звітному періоді: Загальнi збори акцiонерiв АТ
«СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» своїм рiшенням (протокол №23 вiд
11 квiтня 2014 року) обрали з 14 квiтня 2014 року на посаду члена
наглядової ради АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» Лозенко Романа
Вiкторовича.

1) посада Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Кулєшин Олександр Анатолійович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1970

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 14

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПрАТ «СК «Форте Лайф» - Голова Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

30.04.2013, 3 роки



9) опис Повноваження: Ревізор має право: витребувати у Товариства
документи стосовно фінансово-господарської діяльності
Товариства; вимагати скликання позачергових загальних зборів;
вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; бути
присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він
не є акціонером; вимагати від працівників Товариства пояснень з
питань, що віднесені до компетенції ревізора; здійснювати інші дії,
передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов`язки:
Ревізор зобов’язаний: підтверджувати достовірність даних, що
містяться у звітах та інших фінансових документів або
встановлювати факт їх недостовірності; інформувати виконавчий
орган про виявлені факти порушення встановленого
законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та
здійснення фінансово-господарської діяльності; надавати
виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення
чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; вимагати
позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами; дотримуватися
встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці
відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання
своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус
інсайдерської; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та
чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої
винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не
вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством,
яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: голова
правління, ревізор. Стаж роботи становить 14 років. Обіймає
посаду Голови Правління ПрАТ «СК «Форте Лайф»,
місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Павлівська, буд. 17, під'їзд 3.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Змін у складі посадових осіб щодо Кулєшина О.А. у звітному періоді
не було.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної

особи

Паспортні
дані

фізичної
особи
(серія,

номер, дата
видачі,

орган, який
видав)* або

код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Правління

Шелестюк
Ольга Юріївна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Заступник
Голови
Правління,
Головний
бухгалтер

Лозенко
Наталя
Анатолiївна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Заступник
Голови
Правління

Момот Оксана
Михайлівна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової
Ради

Ксєніч
Костянтин
Михайлович

д/н, д/н, д/н 1 0 1 0 0 0



Член
Наглядової
Ради

Сидоров Сергій
Олександрович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової
Ради

Лозенко Роман
Вікторович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Ревізор Кулєшин
Олександр
Анатолійович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 1 0 1 0 0 0

___________

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Компанія
"КСІ.ДІ.АЙ.ІНВЕСТМЕНТ
ЛТД"

д/н Кіпр, д/н, 3040,
Лімассол, вул.
Кіріяку Матсі, № 3,
Руссос Лімассол
Тауер, 6

49663230 99.989931 49663230 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н

Усього 49663230 99.989931 49663230 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення

11.04.2014

Кворум зборів** 99

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 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 2013 рік. 4. Звіт наглядової ради
Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5. Звіт ревізора Товариства про
перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 9.
Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради 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. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було.
Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду
питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Секретарем зборів
обрати Шелестюк О.Ю. Встановити наступний регламент зборів: Доповіді – до 15 хвилин; Виступи -
до 10 хвилин; Відповіді на запитання – до 10 хвилин. По другому питанню порядку денного
постановили: Обрати лічильну комісію у складі: 1. Голова лічильної комісії – Лозенко Наталя
Анатоліївна. 2. Член лічильної комісії – Дубровіна Тетяна Борисівна. По третьому питанню порядку
денного постановили: Затвердити звіт Правління про діяльність товариства в 2013 році. По
четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність
наглядової ради Товариства в 2013 році. По п'ятому питанню порядку денного постановили:
Затвердити висновки ревізора та акт ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Правління Товариства, звіт
наглядової ради Товариства та акт ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013
рік. По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт, баланс Товариства
за 2013 рік з валютою балансу 100711,0 тис. грн. По восьмому питанню порядку денного
постановили: Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за акціями Товариства за
результатами діяльності у 2013 році. Затвердити збиток у розмірі 626,0 тис. грн. 00 коп. По дев'ятому
питанню порядку денного постановили: Достроково припинити з 11.04.2014 р. повноваження
наглядової ради Товариства у складі: 1. Голова Наглядової ради – Мельниченко О.О. 2. Член
Наглядової ради – Фарфудінова А.Г. По десятому питанню порядку денного постановили: Обрати з
14.04.2014 р. до складу наглядової ради Товариства таких осіб: 1. Голова Наглядової ради – Ксєніч
Костянтин Михайлович - представник Компанії «КСІ.ДІ.АЙ. ІНВЕСТМЕНТ ЛТД». 2. Член Наглядової
ради – Сидоров Сергій Олександрович - представник ПрАТ «СК «ФОРТЕ ЛАЙФ». 3. Член Наглядової
ради – Лозенко Роман Вікторович - представник Компанії «КСІ.ДІ.АЙ. ІНВЕСТМЕНТ ЛТД». По
одинадцятому питанню порядку денного постановили: 1. Затвердити умови трудового договору з
головою наглядової ради Товариства, зокрема: Строк дії повноважень голови наглядової ради
Товариства складає 3 (три) роки (по 13.04.2017 року включно). Голова наглядової ради Товариства
виконує покладені на нього Статутом Товариства, та відповідними трудовим договором функції на
оплатній основі (у порядку, передбаченому відповідним трудовим договором). Затвердити умови
цивільно-правового договору з членами наглядової ради, зокрема: Строк дії повноважень членів
наглядової ради Товариства складає 3 (три) роки (по 13.04.2017 року включно). Члени наглядової
ради Товариства виконують покладені на них Статутом Товариства, та відповідними цивільно-
правовими договорами функції на безоплатній основі (з компенсацією документально підтверджених
витрат, пов’язаних з діяльністю в якості члена наглядової ради Товариства, у порядку,
передбаченому відповідним цивільно-правовим договором). Голова та члени наглядової ради
Товариства наділяються правами, обов’язками та несуть відповідальність, передбачені Статутом
Товариства. 2. Призначити Шелестюк О.Ю. особою, уповноваженою підписати трудовий договір з
Головою наглядової ради Товариства та цивільно-правовий договір з членами наглядової ради
Товариства. По дванадцятому питанню порядку денного постановили: 1. Попередньо схвалити
вчинення значних правочинів, які передбачають отримання доходів, які можуть вчинятися
товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. 2. Встановити, що
попереднє схвалення стосується вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість товарів, робіт
або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. 3. Встановити, що гранична сукупна вартість
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття цього рішення, складає не більше 2000 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29.06.2010 465/1/2010 ДКЦПФР UA4000079826 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.32 49668231 65562064.92 100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках.  На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід
права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права
власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному
періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося.
Дострокового погашення не було.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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:

17 243 0 0 17 243

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

11 2 0 0 11 2

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 6 241 0 0 6 241

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 17 243 0 0 17 243

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання - 5 р., інші - 5 -1 р. Умови
користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами
використовуються за призначенням. Первісна вартість ОЗ на початку звітного періоду - 60 тис. грн., на
кінець звітного періоду — 309 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду -
72%, на кінець звітного періоду - 11%. Ступінь використання основних засобів на початок звітнього
періоду 28%, на кінець звітнього періоду 79%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду
43 тис. грн., на кінець звітного періоду - 66 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом
звiтного року не було. Орендованих примiщень та майна товариства немає. Змiни у вартостi основних
засобiв протягом звiтного перiоду відбулись за рахунок придбання земельної ділянки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

99388 96764

Статутний
капітал
(тис.грн.)

65562 65562

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

65562 65562

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (99388 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (65562 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.



3. 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:

д/н д/н д/н д/н д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

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

д/н д/н д/н д/н д/н

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

X 0 X X

д/н д/н д/н X д/н

Податкові зобов'язання X 235 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 4206 X X

Усього зобов'язань X 4441 X X

Опис Інші зобов’язання включають: поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші
поточні зобов’язання, довгострокові забезпечення, страхові резерви.



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

Дата
виникнення

події

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

Вид інформації

1 2 3

26.02.2014 26.02.2014 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента 

11.04.2014 11.04.2014 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента 

14.07.2014 14.07.2014 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента 

26.11.2014 26.11.2014 Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи -
підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-
АУДИТ"

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

22890033

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037, м.Київ, вулиця Білгородська,
будинок 14, квартира 28

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

№0322, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рік

Думка аудитора умовно-позитивна



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0

2 2013 1 0

3 2012 2 1

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Депозитарна установа  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій  X

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій,
внесення змін та затвердження у новій редакції положень про загальні збори,
наглядову раду, правління та ревізора Товариства, прийняття рішення про викуп
Товариством розміщених ним акцій.

так

___________



* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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) Комітети в складі наглядової
ради не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги X  

Інше (запишіть): д/н  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні 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, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

ні ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії документів
надаються на

запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

ні так так так так

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

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

ні ні так так ні

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні ні ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

Так* Ні*

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  



Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

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

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

не визначились X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином
її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

Одержання прибутку шляхом надання послуг iз
страхування та перестрахування.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

Компанія "КСІ.ДІ.АЙ.ІНВЕСТМЕНТ ЛТД" -
місцезнаходження: 3040 Кіпр Лімассол, вул. Кіріяку Матсі,
№ 3, Руссос Лімассол Тауер, 6-ий поверх, офіс 6-А,
юридична особа - нерезидент. Власник відповідає
встановленим законодавством вимогам. Зміну складу
власників у звітному році не було.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та членами
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх
правил, що призвели до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг, у звітному
періоді не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

Заходів впливу, застосованих протягом року органами
державної влади до фінансової установи, у тому числі до
членів її до членів її наглядової ради та виконавчого
органу, у звітному періоді не було.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

У фінансової установи відсутня системи управління
ризиками.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього аудиту (контролю) не створена,
тому відповідні дані не зазначені в примітках до фінансової
та консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи
розмір не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Фактів купівлі-продажу активів протягом року не було,
тому їх оцінка не проводилась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами у ході
нормальної економічної діяльності. Пов'язані сторони
включають в себе контролюючу групу акціонерів, ключовий
керівний персонал та їх близьких родичів. Ціни для
пов'язаних сторін визначаються на постійній основі.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

Рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку страхової компанії не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Зовнішній аудитор: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"; Код за ЄДРПОУ 22890033;
Місцезнаходження аудиторської фірми: 03037, м.Київ,
вулиця Білгородська, будинок 14, квартира 28

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності Загальний стаж аудиторської діяльності – 16 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ" надає
аудиторські послуги фінансовій установі протягом 1 року.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

Інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій
установі протягом звітнього року не було.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора протягом року
не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

У 2010 році - 2011 роках ротації зовнішнього аудитора не
було. У 2012 році фінансовою установою було змінено
зовнішнього аудитора з Малого приватного пiдприємства
Аудиторська фiрма "Кронос" на ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДО". У 2014 році
фінансовою установою було змінено зовнішнього аудитора
з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БДО"на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"УНІВЕРСАЛ-АУДИТ".



стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

Інформацією щодо стягнень, застосованих до аудитора
Аудиторською палатою України, та фактами подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлених
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, Товариство не володіє.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг У товариствi встановлено звичайний механiзм розгляду
скарг споживачiв. Регулювання питання захисту прав
споживачів в Товаристві здійснюється відповідно до
чинного законодавства.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги

Олійник Сергій Михайлович є уповноваженою особою
розглядати скарги.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Протягом звітнього року скарг стосовно надання
фінансових послуг не було.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Протягом звітнього року позовів до суду стосовно надання
фінансових послуг не було.

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Коди

  Дата (рік,
місяць, число)

01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"

за ЄДРПОУ 31571133

Територія  за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління

 за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість
працівників1

18   

Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 24/11-13В, 0445815581

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 332 762

первісна вартість 1001 332 762

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 17 243

первісна вартість 1011 60 309

знос 1012 43 66

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0

первісна вартість 1016 0 0

знос 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

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

1030
0 0

інші фінансові інвестиції 1035 8924 12574

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 9273 13579



II. Оборотні активи

Запаси 1100 0 0

Виробничі запаси 1101 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125 427 944

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130

301 44

з бюджетом 1135 4 4

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 54683 53119

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 35080 34808

Готівка 1166 8 83

Рахунки в банках 1167 5221 4873

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 943 1331

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 190 201

резервах незароблених премій 1183 753 1130

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 91438 90250

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

1200 0 0

Баланс 1300 100711 103829

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 65562 65562

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 11838 11838

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19364 21988

Неоплачений капітал 1425 (0) (0)

Вилучений капітал 1430 (0) (0)

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 96764 99388



II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 35 35

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 35 35

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 2953 2877

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

1531 0 0

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

1532 425 885

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533 2528 1992

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 2988 2912

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 203 455

за розрахунками з бюджетом 1620 270 235

за у тому числі з податку на прибуток 1621 270 235

за розрахунками зі страхування 1625 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0

за одержаними авансами 1635 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

за страховою діяльністю 1650 471 827

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 15 12

Усього за розділом IІІ 1695 959 1529

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

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 100711 103829

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Шелестюк Ольга Юріївна

 



Головний бухгалтер  

(підпис)

Лозенко Наталя Анатолiївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"

за ЄДРПОУ 31571133

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 5932 701

Премії підписані, валова сума 2011 11134 6244

Премії, передані у перестрахування 2012 6116 1745

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -537 1602

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 377 -2196

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 0 ) ( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 325 ) ( 1008 )

Валовий:
 прибуток 2090

5607 0

 збиток 2095 ( 0 ) ( 307 )

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -449 290

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -460 496

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 11 -206

Інші операційні доходи 2120 1190 428

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 1655 ) ( 859 )

Витрати на збут 2150 ( 145 ) ( 218 )

Інші операційні витрати 2180 ( 2017 ) ( 301 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
 прибуток

2190
2531 0

 збиток 2195 ( 0 ) ( 967 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 820 679

Інші доходи 2240 0 9

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 455 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )



Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290

2896 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( 279 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -272 -347

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350

2624 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( 626 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2624 -626

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 30 43

Витрати на оплату праці 2505 339 333

Відрахування на соціальні заходи 2510 122 132

Амортизація 2515 24 10

Інші операційні витрати 2520 3302 860

Разом 2550 3817 1378

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 49668231 49668231

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605 49668231 49668231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.05283 -0.0126

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 0.05283 -0.0126

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Шелестюк Ольга Юріївна

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Лозенко Наталя Анатолiївна

 



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"

за ЄДРПОУ 31571133

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000

0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 11063 5623

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 2680 4621

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 1629 ) ( 1205 )

Праці 3105 ( 277 ) ( 287 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 136 ) ( 132 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 356 ) ( 173 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116 ( 354 ) ( 124 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117 ( 0 ) ( 2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118 ( 2 ) ( 47 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 12 ) ( 159 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150 ( 7507 ) ( 5988 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 1939 ) ( 1132 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1889 1168

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 400



необоротних активів 3205 0 209

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 450 728

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 3538 ) ( 3340 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3088 -2003

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 300

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 4382

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 300 )

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 5808 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -1426

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1199 -2261

Залишок коштів на початок року 3405 35080 37341

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 927 0

Залишок коштів на кінець року 3415 34808 35080

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Шелестюк Ольга Юріївна

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Лозенко Наталя Анатолiївна

 



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"

за ЄДРПОУ 31571133

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 65562 0 0 11838 19364 0 0 96764

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 65562 0 0 11838 19364 0 0 96764

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 2624 0 0 2624

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0



Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 0 0 2624 0 0 2624

Залишок на
кінець року

4300 65562 0 0 11838 21988 0 0 99388

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Шелестюк Ольга Юріївна

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Лозенко Наталя Анатолiївна

 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" було засновано 2 липня 2001 р. Акціонерами Компанії є
юридична особа, зареєстрована на території України, а також юридична особа, яка є нерезидентом. 

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" є універсальною ризикової страхової компанією, яка має право проведення страхової та перестрахової діяльності
відповідно до отриманих ліцензій. 

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" має ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення 19 видів страхової
діяльності, у тому числі 4 види обов'язкового страхування і 15 добровільного. 

Юридична адреса Компанії: вул. Михайлівська, 24/11-13В, м. Київ, 01001, Україна. 
Фінансова звітність АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" за рік, що закінчився 31 грудня в 2014 р., була затверджена керівництвом Компаній 10 лютого

2015 року. 

Загальна інформація 
Фінансові звіти Компанії підготовлені у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), розроблених та оприлюднених

Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). Відповідно до діючого законодавства АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" здійснює
ведення бухгалтерського обліку відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність підготовлена на основі

даних бухгалтерського обліку Товариства з урахуванням коригувань і перекласифікацій статей, що необхідні для приведення її у відповідність до
МСФЗ. 

Стислий виклад облікових політик 
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали

обов’язковими для застосування з 1 січня 2013 року. Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись
Страховими компаніями у теперішній час або в майбутньому:

Поправка до МСБО 1 «Подання фінансової звітності - Представлення компонентів іншого сукупного прибутку» змінює групування статей, що
подаються в складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент в майбутньому
(наприклад, в разі припинення визнання або погашення), повинні представлятися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Поправка

впливає виключно на подання і не впливає на фінансове становище або фінансові результати діяльності Компанії. 
Поправки до МСБО 19 «Винагороди працівникам». Згідно поправок проведено зміну в порядку визнання актуарних прибутків та збитків, а також

вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних планів, змінено визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки не можна
переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку. Вартість послуг минулих періодів визнається в
тому періоді, в якому відбулася зміна умов пенсійного плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть розподілятися на весь

період надання послуг у майбутньому. Також введені додаткові вимоги до розкриття інформації, а також ризиків, які виникають за планами з
визначеними виплатами і планам, реалізованим кількома роботодавцями. Поправки не вплинули на фінансовий стан та результати діяльності Компанії.
Поправки до МСФЗ 7 «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань». Компанії зобов'язані розкривати інформацію

про права на здійснення взаємозаліку і відповідних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). Нові вимоги щодо розкриття інформації
застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, які згортаються відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації».

Поправки не впливають на фінансовий стан або результати діяльності Компанії. 
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії» є новим комплексним стандартом, що містить вимоги до розкриття інформації про всі

види інвестицій в інші компанії, включаючи дочірні компанії, спільні угоди, асоційовані компанії і неконсолідовані структуровані компанії. МСФЗ 12
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування

МСФЗ 12 не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Компанії.
МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» об'єднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. МСФЗ 13 не

вносить змін до визначення того, коли потрібно використовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно
МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється іншими стандартами в складі МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової

інформації. Застосування МСФЗ 13 не зробило суттєвого впливу на оцінки справедливої вартості, які визначаються Компанією. Там, де це необхідно,
додаткова інформація розкривається в окремих примітках за активами й зобов'язаннями, для яких визначалася справедлива вартість. 

Перераховані нижче удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Компанії:
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Дане удосконалення роз'яснює, що компанія, яка припинила

застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила чи зобов'язана знову складати звітність згідно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. Якщо
МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати фінансову звітність як якщо б вона ніколи не припиняла

застосовувати МСФЗ.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Дане вдосконалення роз'яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією, що надається на

добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімальною необхідною порівняльною інформацією є інформація за
попередній звітний період.

МСБО 16 «Основні засоби». Дане вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, задовольняють визначенню
основних засобів, не є запасами.

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації». Дане вдосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, що відноситься до виплат на користь
акціонерів, враховується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».

МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Дане вдосконалення приводить у відповідність вимоги щодо розкриття у проміжній фінансовій звітності
інформації про загальні суми активів сегмента до вимог щодо розкриття в ній інформації про зобов'язання сегмента. Згідно цьому роз'ясненню,

розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності також має відповідати розкриття інформації в річних фінансових звітах.
Поправки до МСБО 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань» описують, як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку
в МСБО 32 у відношенні систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру), в рамках яких використовуються механізми неодночасних

валових платежів. Поправки набули чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. 
Поправки до МСБУ 36 – «Розкриття інформації стосовно суми очікуваного відшкодування для нефінансових активів». Дана поправка зменшує

обставини, при яких сума очікуваного відшкодування активів або генеруючих одиниць повинна бути розкрита, і вводиться явна вимога про розкриття
ставки дисконтування при визначенні знецінення (або сторнування знецінення), де сума очікуваного відшкодування (на основі справедливої вартості за

мінусом витрат з вибуття) визначається з використанням дисконтування. Поправки набували чинності для річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2014 або після цієї дати. 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка», стандарт опублікований у листопаді 2009 року, він замінює МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» у частині класифікації та оцінки фінансових інструментів. Вступає у дію даного стандарту був запланований для

річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2015 року, але в подальшому дата вступу в дію була відмінена. Компанія оцінює вплив стандарту на
свою фінансову звітність.

Поправки до МСБУ 39 - «Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування». У даних поправках передбачається виключення з вимоги
про припинення обліку хеджування в випадку, коли новація похідного інструменту, визначеного як інструмент хеджування, відповідає встановленим

критеріям. Дані поправки набувають чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Компанія не очікує, що дані
поправки не будуть мати впливу на фінансовий стан або фінансові результати його діяльності. 



Інтерпретація IFRIC 21 «Обов'язкові платежі» У Інтерпретації роз'яснюється, що компанія визнає зобов'язання щодо обов'язкових платежів тоді, коли
відбувається дія, що несе за собою їх сплату. У разі обов'язкового платежу, виплата якого вимагається у разі досягнення мінімального порогового

значення, в інтерпретації встановлюється заборона на визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення встановленого мінімального
порогового значення. Інтерпретація IFRIC 21 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. Ця

інтерпретація не матиме впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБУ 19 – «Програмами з визначеною виплатою: внески працівників». Поправки уточняють вимоги, які ставляться до того, як внески

працівників або третіх осіб, які пов'язані з послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона дозволяє, якщо сума внеску не
залежить від числа років надання послуг, що такі внески, можуть, але не зобов'язані бути визнаними як зниження вартості послуг в періоді, в якому

відповідна послуга надається. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати.
Програма «Щорічні удосконалення МСФЗ». Ряд змін до стандартів, прийнятих у рамках програм по щорічному удосконаленню МСФЗ, набувають

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати. Дані поправки в основному носять уточнюючий
характер,що дозволить зняти деякі невизначеності у формулюваннях и таке інше. Прийняття даних удосконалень не матиме впливу на фінансову

звітність Компанії. 

Основа подання
Суттєві облікові політики, що були використані при підготовці цих фінансових звітів, узагальнено нижче. 

Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визначеної МСФЗ для кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат.
Більш детальний опис основи для оцінки статей звітності наведено нижче. 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично закріпленого права здійснити взаємозалік та наміру реалізувати актив
одночасно із врегулюванням зобов’язання. 

Фінансові звіти були складені на основі принципу безперервності діяльності Товариства, який передбачає реалізацію активів та погашення
заборгованості при звичайному веденні бізнесу. 

Попередні оцінки та припущення 
Складання фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від управлінського персоналу здійснення попередніх оцінок та припущень, які впливають на

відображені суми активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про непередбачені активи та зобов’язання на дату фінансових звітів і
відображені суми доходів та витрат звітного періоду. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати,
відображені у майбутніх періодах, можуть базуватися на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок. Попередні оцінки та припущення

керівництва мають значний вплив на визнання та оцінку певних активів, зобов’язань, доходів та витрат Групи, зокрема на: 
-Страхові резерви; 

-Відстрочені податкові активи; 
-Резерви на знецінення дебіторської заборгованості та інших активів. 

Подальша інформація стосовно визнання та оцінки таких активів та зобов’язань наведена у відповідних примітках.

Валюта виміру та подання 
Фінансові звіти Компанії подані у гривні (грн), що також є функціональною валютою виходячи з основного економічного середовища, у якому Компанія
здійснює свою діяльність. Це означає, що операції в валютах інших ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. Прибутки та збитки від
зміни валютних курсів внаслідок таких операцій, а також внаслідок конвертації залишкових балансів за курсом на кінець року, відображені у звіті про

сукупні доходи у статтях "інші доходи" або "інші витрати" відповідно. 
Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі, грошові кошти на поточних рахунках в банках, депозити, а також векселя. 

Депозити в банках 
Депозити в банках включають кошти, розміщені в банках як строкові внески (як правило, більш ніж на місяць). 

Фінансові активи 
Фінансові активи залежно від мети, з якою вони були придбані, класифікуються за наступними категоріями: фінансові активи за справедливою

вартістю з урахуванням змін вартості через звіт про прибутки і збитки, позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення,
Фінансові активи Товариства включають дебіторську заборгованість, інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю та інвестиції, що оцінюються

за історичною собівартістю (Рівень 3)
Ієрархія джерел справедливої вартості

Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

Рівень 1: ціни на активних ринках за ідентичними активами чи зобов'язаннями (без будь-яких коригувань).
Рівень 2: інші методи: всі вихідні дані, які мають суттєвий вплив на відображену справедливу вартість, спостерігаються на ринку або безпосередньо,

або опосередковано.
Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що мають суттєвий вплив на

відображену справедливу вартість, які не грунтуються на спостереженні ринкової інформації.

Усі стандартні операції з придбання та продажу фінансових активів відображаються на дату розрахунків. Датою розрахунків є дата, коли
здійснюється поставка активу Товариства. Стандартними операціями з придбання та продажу фінансових активів є придбання та продаж активу

згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом строку, визначеного законодавством або правилами даного ринку. Під час
первісного визнання фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю плюс, якщо фінансовий актив не є активом за справедливою вартістю

через звіт про прибутки та збитки, витрати на здійснення операції, що безпосередньо пов’язані з придбанням такого фінансового активу. Припинення
визнання фінансових активів має місце, коли минають права на отримання грошових потоків від фінансових активів або такі права передані, та ризики і

винагороди, пов’язані з правом власності на фінансові активи, в основному передані. 

Страхові та інвестиційні контракти 
Договори, що передають значний страховий ризик, класифікуються як договори страхування та перестрахування. 

i) Дебіторська заборгованість за договорами страхування 
Дебіторська заборгованість за договорами страхування включає несплачені страхові премії страхувальниками та перестрахувальниками за

договорами страхування, укладеними (випущеними) Компанією. 
ii) Договори перестрахування 

Компанія укладає договори перестрахування з метою обмеження потенційного збитку шляхом диверсифікації ризиків. Контракти, що узгоджують
отримання/надання компенсації за збитками за одним або кількома страховими контрактами, є контрактами на перестрахування. 

iii) Відстрочені аквізиційні витрати 



Витрати, що пов’язані з укладанням нових договорів страхування та відновленням раніше укладених, в основному, комісійні та агентські винагороди,
капіталізуються та амортизуються протягом періоду, в якому відповідні страхові премії визнаються заробленими. Розрахунок залишку відстрочених

аквізиційних витрат базується на співвідношенні нарахованих та зароблених премій за відповідний період. 
iv) Зобов’язання за договорами страхування 

Зобов’язання за договорами страхування включають резерв незароблених премій, резерви збитків та інші резерви. 
Резерв незароблених премій включає частки нарахованих страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Частка

перестраховиків у резерві незароблених премій визначається відповідно до умов договорів перестрахування та відображається у складі активів. 
Резерви збитків включають: 

-Резерв заявлених, але невиплачених збитків, що включає зарезервовані несплачені страхові платежі та відшкодування за відомими вимогами
страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті; 

-Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, що включає оцінку обсягу зобов`язань страховика для здійснення страхових виплат, а також витрати на
врегулювання збитків, які виникли у зв`язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було

заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або договором порядку. 

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" на 31.12.2014 року провело оцінку адекватності своїх визнаних страхових зобов’язань на основі побудови актуарної
моделі оцінки майбутніх грошових потоків за діючим на звітну дату портфелем договорів страхування. 

В результаті тестування адекватності зобов’язань страховика зроблено наступний висновок: 
Згідно із побудованою моделлю очікуваних грошових потоків та при виконанні прогнозованих припущень щодо майбутньої динаміки бізнесу, оцінка

різниці поточної вартості очікуваних зобов’язань за діючим портфелем договорів та надходженням майбутніх грошових сум на 31.12.2014 р. становить 1
951,4 тис. грн.

Таким чином, резерв незароблених премій, сформований на 31.12.2014 р. в сумі 1 992,3 тис. грн., є достатнім для покриття майбутніх страхових
зобов’язань за діючим на звітну дату портфелем договорів страхування.

Враховуючи, станом на звітну дату, недостатність історичних даних для аналізу динаміки розвитку збитків, найкращою оцінкою пропонується вважати
наведену в фінансовій звітності величину резерву заявлених, але невиплачених збитків. Надалі, після накопичення достатньої статистики щодо

розвитку збитків, пропонується використовувати ланцюговий метод.
Враховуючи, станом на звітну дату, недостатність історичних даних для аналізу динаміки розвитку збитків, найкращою оцінкою пропонується вважати

наведену в фінансовій звітності величину резерву заявлених, але невиплачених збитків. Надалі, після накопичення достатньої статистики щодо
розвитку збитків, пропонується використовувати ланцюговий метод.

v) Заборгованість перед перестраховиками 
Зобов’язання за договорами перестрахування включають, як правило, премії, що належать перестраховикам та визнаються як витрати, коли вони

мають бути сплачені. У ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків. Такі угоди про перестрахування
забезпечують більшу диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті

страхових ризиків, та надають додаткову можливість для ризику. 
Активи перестрахування включають суми заборгованості інших компаній, що здійснюють перестрахування, за виплачені і невиплачені страхові збитки, і

витрати по коригуванню збитків, і передані незароблені страхові премії. 
При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за договорами перестрахування, формують права вимоги до

перестрахувальників і враховуються, як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій. 
Суми часток перестраховиків у страхових резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток

страхових ризиків, які були передані перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші,
ніж резерв незароблених премій. 

Контракти з перестрахування оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а
тимчасовий ризик визначений як розумна можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховику. 

vi) Страхові премії, страхові виплати та відшкодування 
Нараховані премії включають премії за договорами страхування, надання страхового захисту за якими починається в звітному році, незалежно від того,
чи мають вони відношення в цілому або частково до наступного облікового періоду. Зароблена частина премій визнається доходом. Премії вважаються

заробленими з дати початку страхового покриття, протягом дії страхового контракту на базі ризику страхування. Страхові платежі, що одержані до
початку дії страхового покриття, визнаються як одержані аванси. 

Частки страхових премій належні перестраховикам та частки страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків, вираховуються із
зароблених премій та нарахованих страхових виплат та відшкодувань відповідно.

Основні засоби 
Основні засоби, що були придбані Компанією, наведені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та будь – якого зменшення

корисності. Використаний метод амортизації відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід. Амортизація основних засобів
нараховується пооб’єктно прямолінійним методом. 

Строк корисної експлуатації активу визначений виходячи з очікуваної корисності активу для Компанії. Встановлений термін корисного використання з
дати введення в експлуатацію: 

Група Строк корисного використання 
Будівлі та споруди 20 років 

Меблі 5 років 
Автомобілі 5 років 

Офісне обладнання 3 роки 
Інше 1 рік 

Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від
їх використання, визнаються витратами періоду. Заміни та удосконалення, які можуть продовжити строк корисної експлуатації чи значно покращити

стан активу, капіталізуються.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Компанії представлені програмним забезпеченням, правами користування. Нематеріальні активи відображені в обліку за

собівартістю.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання нематеріальних активів

Строк корисного використання нематеріальних активів по групах:
Група Строк корисного використання

Ліцензії 10 років
Ліцензії на види страхування безстроково

Інше 3 роки



Зменшення корисності активів
На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартість своїх активів з метою визначити, чи існує ознака зменшення корисності цих активів.
Якщо таке свідчення існує, сума очікуваного відшкодування активу попередньо оцінюється для визначення ступеня збитку від зменшення корисності

(якщо він існує). Коли неможливо попередньо оцінити суму очікуваного відшкодування окремого активу, Товариство попередньо оцінює суму
очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить актив.

При аналізі наявності свідчення про зменшення корисності інвестицій доступних для продажу Товариство використовує всю доступну інформацію щодо
їх обігу на ринку, а також щодо надійності та ризикованості діяльності емітентів таких паперів.

Оренда
Відсутні об’єкти, що одержані у фінансову оренду.

Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності операції. При цьому необхідно встановити, чи залежить
виконання угоди від використання конкретного активу або активів, чи переходить право користування активом у результаті даної угоди.

Компанія як орендар
Компанія виступає орендарем основних засобів.

Фінансова оренда, за якою до Компанії переходять всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом, капіталізується при первісному
визнанні за найменшою з двох величин: справедливої вартістю орендованого активу та теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні

платежі розподіляються на фінансові платежі та зменшення орендного зобов'язання таким чином, щоб відсоткова ставка була постійною по
відношенню до суми зобов'язання. Процентні витрати відображаються у звіті про сукупний дохід. Капіталізовані орендовані активи амортизуються

протягом найменшого з періодів: періоду оренди та терміну очікуваного корисного використання, якщо немає достатньої впевненості щодо їх переходу
у власність Компанії в кінці строку оренди. Операційні орендні платежі відображаються як витрати у звіті про сукупний дохід на підставі лінійного

методу протягом періоду оренди.

Компанія як орендодавець
Оренда, за умовами якої орендодавець зберігає за собою основні ризики і вигоди, пов'язані з використанням даного активу, класифікується як

операційна. Початкові прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і
визнаються протягом терміну оренди пропорційно доходу від оренди. Потенційні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були

отримані.

Капітал
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, безпосередньо пов'язані з випуском нових акцій, відображаються як зменшення

власних коштів акціонерів за вирахуванням всіх застосовних податків на прибуток.
Дивіденди по простих акціях відображаються як зменшення власних коштів у тому періоді, в якому вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після

звітної дати, розглядаються в якості події після звітної дати згідно МСБО 10 "Події після звітної дати", І інформація про них розкривається відповідним
чином.

Нереалізовані прибутки (збитки) є результатом зміни вартості інвестицій, що обліковуються із 2012 року за історичною собівартістю (попередні роки –
за методом участі в капіталі).

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного року, які розкриті у звіті про фінансові результати

Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Товариства включають зобов’язання за договорами страхування та іншу кредиторську заборгованість. Фінансові зобов’язання
визнаються, коли Товариство стає стороною контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань. Усі процентні витрати, пов’язані з фінансовими

зобов’язаннями, визнаються як «процентні витрати у звіті про фінансові результати

Пенсії та пенсійні плани
Товариство здійснює обов’язкові відрахування до Державного пенсійного фонду України на суму, яка розраховується виходячі із заробітної плати

кожного працівника. Такі суми відображаються як витрати за період, коли працівникові нараховується відповідна винагорода.

Станом на 31 грудня 2014 року Товариство не мало додаткових зобов’язань за пенсійними планами, допомозі після виходу на пенсію, страхуванню або
допомозі після звільнення перед нинішніми або колишніми працівниками.

Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України. 

Податковим Кодексом України встановлені наступні ставки податку в залежності від виду діяльності та операцій, що є об’єктом оподаткування:
Вид діяльності Об’єкт оподаткування Ставка податку

Страхова діяльність Чисті нараховані страхові премії за мінусом страхових премій переданих в перестрахування 3 %
Інші види діяльності: Результат від фінансової та інвестиційної діяльності 18 %

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" зареєстровано як платник податку.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Первісна вартість: 
Залишок на 1 січня 338 332 332

Надходження - - 430
Вибуття (51) - -

Залишок на 31 грудня 332 332 762
Амортизація та знецінення:         

Залишок на 1 січня - - -
Амортизація за рік - - -

Вибуття - - -
Залишок на 31 грудня - - -

Чиста балансова вартість:         
Залишок на 1 січня 383 332 332

Залишок на 31 грудня 332 332 762

Основні засоби

Земля Будівлі Передавальне обладнання Офісне обладнання Транспортні засоби Інше Незавершені капітальні інвестиції Разом
Первісна вартість або оцінка: 

На 1 січня 2012 року - - - 272 - 191 - 463



Надходження - - - 6 - - 6 12
Вибуття - - - (221) - (191) (6) (418)

Рекласифікація - - - - - - - - 
Виключення *- - - - - - - - 
Переоцінка - - - - - - - - 

Уцінка - - - - - - - - 
На 31 грудня 2012 року - - - 57 - - - 57

Знос та знецінення:
На 1 січня 2012 року - - -(245) - (183) - (428)

Амортизація за рік - - -(9) - - - (9)
Вибуття - - - 221 - 183 - 404
Рекласифікація - - - - - - - 
Виключення * - - - - - - - 
Переоцінка - - - - - - - 

Уцінка - - - - - - - 
На 31 грудня 2012 року - - - (33) - (0) - (33)

Чиста балансова вартість:
На 1 січня 2012 року - - - 27 - 8 - 35

На 31 грудня 2012 року - - - 24 - (0) - 24

Первісна вартість або оцінка: Земля Будівлі Передавальне обладнання Офісне обладнання Транспортні засоби Інше Незавершені капітальні інвестиції
На 1 січня 2013 року - - - 57 - - -

Надходження - - - 3 - - -
На 31 грудня 2013 року - - -60 - - - 

Знос та знецінення:
На 1 січня 2013 року - - - (33) - - - 
Амортизація за рік - - - (10) - - - 

На 31 грудня 2013 року - - - (43)- - -
Чиста балансова вартість:

На 1 січня 2013 року - - - 24 - - -
На 31 грудня 2013 року - - - 17 - - -

Первісна вартість або оцінка: Земля Будівлі Передавальне обладнання Офісне обладнання Транспортні засоби Інше Незавершені капітальні інвестиції
На 1 січня 2014 року - - - 60 - - -

Надходження - 241 - 11 - - -
Вибуття - - - (3) - - -

Уцінка - - - - - - -
На 31 грудня 2014 року - 241 - 68 - - - 

Знос та знецінення:
На 1 січня 2014 року - - - (43) - - -
Амортизація за рік - - - (25) - - -

Вибуття - - - 2 - - -
Уцінка - - - - - - -

На 31 грудня 2014 року - - - (66) - - -
Чиста балансова вартість:

На 1 січня 2014 року - 241 - 17 - - -
На 31 грудня 2014 року - 241 - 2 - - -

Інші фінансові активи
Акції, що котируються на ринку цінних патерів

Акції, що котируються на ринку цінних патерів складаються з акцій:
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

ПАТ ЗНВКІФ "Домінанта " 2'457 2'457 2'457
ПАТ ЗНВКІФ "Інвестиції плюс" 1'545 1'545 1'545

ПАТ ЗНВКІФ "Сертеза" 916 916 916
ПАТ ЗНВКІФ "Стандарт Кепітал"  466 466 466

ТОВ «СТС-Капітал Фінансова компанія» - 598 2798
Фінансова компанія АОА «Інвестментс» - 212 212

ПАТ «Профінанс» - - 1050
ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» - 2730 3130

Разом 5384 8924 12574

Виробничі запаси
Виробничі запаси 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Інші запаси - - -
Виробничі запаси разом (Баланс рядок 1101) - - -

Дебіторська заборгованість за договорами страхування
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Торговельна дебіторська з вітчизняними страхувальниками 27 669 561 
Дебіторська заборгованість по розрахунках з перестраховиками 692 214 361

Інша дебіторська заборгованість 3 4 22 
Резерв сумнівних боргів по іншій дебітоській заборгованості (460) (460) -

Всього 262 427 944 

Інша дебіторська заборгованість
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Інша поточна дебіторська заборгованість (iii) 53'948 54'683 55069



Резерв сумнівних боргів по іншій поточній дебітоській заборгованості - - (1950)
Інша дебіторська заборгованість разом 53'948 54'683 53'119

Поточна (Баланс рядок 1155) 53'948 54'683 53'119
Інша дебіторська заборгованість разом 53'848 54'683 55'119

Грошові кошти та їх еквіваленти 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Грошові кошти в банках 837 866 1'002
Депозити в банках 6'635 4'355 3'872

Грошові кошти в касі 18 8 83
Еквівалент грошових коштів 29851 29851 29851

Грошові кошти та їх еквіваленти разом (Баланс рядок 1165) 37'341 35'080 34'808

Депозити за строками погашення на 31 грудня 2014 узагальнено таким чином:
До 1 року Від 1 до 3 років Від 3 до 5 років Всього на 31 грудня 2014 

Депозити в банках у національній валюті (UAH) 3'005 - - 3'005
Депозити в банках у доларах США (USD) 867 - - 867

Всього 3'872 - - 3'872

Депозити за строками погашення на 31 грудня 2013 узагальнено таким чином:
До 1 року Від 1 до 3 років Від 3 до 5 років Всього на 31 грудня 2013

Депозити в банках у національній валюті (UAH) 3'380 - - 3'380
Депозити в банках у доларах США (USD) 975 - - 975

Всього 4'355 - - 4'355

Депозити за строками погашення на 31 грудня 2012 узагальнено таким чином:
До 1 року Від 1 до 3 років Від 3 до 5 років Всього на 31 грудня 2012
Депозити в банках у національній валюті (UAH) 3'051 2'700 5 5'756

Депозити в банках у доларах США (USD) 471 3400 8 879
Всього 3'522 3'100 13 6'635

Депозити розміщені в банківських установах на території України. Процентні ставки за депозитами в гривнях відповідають ринковим та складають у
середньому від 13% до 23% у залежності від терміну вкладу. Процентні ставки за депозитами в іноземній валюті відповідають ринковим та складають у

середньому від 5% до 8% у залежності від терміну вкладу. 

Еквівалент грошових коштів складаються з: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
ТОВ "Компанія Стейл-Груп " 13'500 13'500 13'500

ТОВ "РТІ-Комплекс " 3'900 3'900 3'900
ТОВ Фірма "Тріал-Альянс Комерційна " 12'451 12'451 12'451

Разом 29'851 29'851 29'851

Акціонерний капітал 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Кількість акцій Номінальна вартість однієї акції Акціонерний капітал Кількість акцій 

Номінальна вартість однієї акції Акціонерний капітал Кількість акцій Номінальна вартість однієї акції Акціонерний капітал штук грн. грн. штук грн. грн.
штук грн. грн.

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений:
- прості акції (номінальна вартість) 49'668'231 1.32 65'562'065 49'668'231 1.32 65'562'065 49'668'231 1.32 65'562'065 

Забезпечення виплат персоналу
Забезпечення виплат персоналу 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Залишок на 1 січня 19 35 35
Нараховано за рік  16 0 0

Використано у звітному році 
Залишок на 31 грудня  35 35 35

Страхові резерви
31.12.2012 Зміни у Звіті про сукупний дохід 31.12.2013 Зміни у Звіті про сукупний дохід

31.12.2014 
Страхові резерви  1847 1106 2953 (76) 2877

Частка перестраховиків у страхових резервах
31.12.2012 Зміни у Звіті про сукупний дохід 31.12.2012 Зміни у Звіті про сукупний дохід

31.12.2014 Частка перестраховиків у страхових резервах 
(3345) 2402 (943) (388) (1331)

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Торговельна кредиторська заборгованість 1'275 203 455
Заборгованість по заробітній платі - - -

Торговельна та інша кредиторська заборгованість разом (Баланс рядки 1615+1625+1630)
1275 203 455

Аванси, отримані від замовників
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Аванси, отримані від страхувальників 35 - -
Аванси отримані від перестрахувальників 4 - -

Аванси, отримані від замовників разом (Баланс рядок 1635) 39 - -

Зобовязання за страховою діяльністю
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014



Перед страхувальниками - 41 131
Перед перестрахувальниками - 4 3
Перед перестраховиками - 406 680

Інші зобовязання - 23 13
Аванси, отримані від замовників разом (Баланс рядок 1650) - 471 827

Зобов'язання по податках
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

ПДВ до сплати - - -
Податок на прибуток до сплати 135 270 235

Інші податки до сплати - - -
Зобов'язання по податках разом (Баланс рядки 1620+1621) 135 270 235

Чиста виручка
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Валова сума отриманих премій (i) 11'134 6'244 4'450
Премії, які передані у перестрахування (ii) (6'116) (1'745) (1'304)

Зміни резервів незароблених премій (537) (1'602) 1'833
Зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій 377 (2'196) 2'248
Чиста виручка разом (Звіт про фінансові результати рядок 2010) 5932 701 7'227

i. Валова сума отриманих премій
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Добровільне страхування медичних витрат 204 85 240
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 3 3 3

Обовязкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяна пожежами або аваріями 4 6 -
Страхування вантажів та багажу 3026 5 155 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 1927 694 676
Страхування від нещасних випадків 240 367 393

Страхування від нещасних випадків на транспорті 2 5 6
Страхування відповідальності суб'єктів транспортування небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні

небезпечних вантажів 3 13 1
Страхування водного транспорту 2 2 2

Страхування здоровя на випадок хвороби 1 1 -
Страхування кредитів 1 1 2

Страхування майна 1918 608 586
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 2355 3475 2'042

Страхування робітників відомчої та сільської пожежної охорони и членів ДПД 92 104 16
Страхування фінансових ризиків 1 -16 31

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи цивільну відповідальність перевізника) 89 52 53
Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (включаючи цивільну відповідальність перевізника) 1 1 -

Страхування інвестицій 1 1 -
Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 1267 837 244 11'134 6'244

4'450 

ii. Премії, які виплачені перестраховикам
Інші операційні доходи (витрати)

18.1 Інші операційні доходи
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Дохід від реалізації фінансових інвестицій - - 803
Інші доходи операційної діяльності 1190 428 423

Інші операційні доходи разом (Звіт про фінансові результати рядок 2120) 1190 428 1226

18.2 Інші операційні витрати 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - - (836)

Інші витрати операційної діяльності (2017) (301) (567)
Інші операційні витрати разом (Звіт про фінансові результати рядок 2180) (2017) (301) (1'403)

Адміністративні витрати 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Заробітна плата та відповідні нарахування (354) (386) (366)

Знос і амортизація (25) (10) (8)
Експертні послуги (11) (12) (57) 

Професійні послуги (859) (100) (104)
Офісне приладдя та матеріали (32) (43) (151)

Банківські послуги (26) (43) (21)
Зв'язок (5) (26) (60)

Податки та збори (1) (2) -
Оренда (32) (72) (106)

Комунальні послуги (41) (52) (40)
Консультаційні послуги (32) (55) (50)

Резерв відпусток - (35) (35) 
Судові витрати (23) (12) (51)

Інші адміністративні витрати (214) (11) (93)
Адміністративні витрати разом (Звіт про фінансові результати рядок 2130) (1655) (859)

(1'142)

Витрати на збут
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Заробітна плата та відповідні нарахування (15) (79) (202)
Комісійна винагорода (130) (134) (165)



Податок на землю та інші податки - - -
Професійні послуги - (5) (99)

Офісне приладдя та матеріали - - -
Інші витрати на збут - - (6)

Витрати на збут разом (Звіт про фінансові результати рядок 2150) (145) (218) (472)

Фінансові доходи 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Процентні доходи за депозитами 476 679 1'439 

Інші фінансові доходи 344 - -
Процентні доходи разом 820 679 1'439 

Фінансові витрати 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Фінансові витрати разом (Звіт про фінансові результати рядок 2250) 455 - - 

Податок на прибуток 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

Поточний податок на прибуток: 
Витрата з поточного податку на прибуток 272 347 456

Відстрочений податок на прибуток: 
Відстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному році - - 8

Витрати з податку на прибуток у звіті про фінансові результати (Звіт про фінансові результати рядок 2300) 272 347 464 

Операції з пов’язаними сторонами
Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами у ході нормальної економічної діяльності. Пов'язані сторони включають в себе контролюючу групу

акціонерів, ключовий керівний персонал та їх близьких родичів. Ціни для пов'язанних сторін визначаються на постійній основі.
Дебіторська заборгованість з пов’язаними особами: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Ксі.Ді.Ай. Інвестмент ЛТД Компанія 18018 18018 18018
Ксеніч Костянтин Михайлович 1 19 21

Кредиторська заборгованість з пов’язаними особами відсутня
Заробітна плата ключового персоналу складала у 2012, 2013 та 2014 рр. – 35 тис грн., 36 тис грн. та 36 тис грн. відповідно.

Потенційні та умовні активи та зобов’язання
24.1 Оподаткування

Законодавство України з питань оподаткування є предметом частих змін. Керівництво вважає, що Компанія дотримувалось всіх нормативних положень,
і всі передбачені законодавством податки були нараховані та сплачені. У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов’язань був

недостатньо чітким, Компанія нараховувала податкові зобов’язання на основі офіційних роз’яснень та оцінок керівництва.
24.2 Судові процеси

У ході звичайної діяльності Компанія залучається до різних судових процесів. У випадку, якщо Компанія є стороною судового процесу та втрати за
наслідками такого процесу є ймовірними, Компанія створює відповідні резерви для покриття збитків. На думку керівництва, на 31 грудня 2014 відсутні

справи або позови, що можуть призвести до суттєвого збитку.
25 Політики управління ризиками

Основними ризиками, з якими Компанія стикається у ході звичайної діяльності, є страхові ризики, та ризик ліквідності. Відповідальність за управління
ризиками покладено на Правління Компанією. Контроль за фінансовою та операційною діяльністю Компанії, у тому числі, процесами управління

ризиками, здійснює Ревізор. Зазначені органи управління підпорядковані Загальним зборам учасників Компанії.
26 Страхові ризики

Основною діяльністю АТ"СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" є страхова діяльність, що передбачає прийняття ризику втрат з боку іншої сторони чи організації,
які напряму несуть ризики втрат. Такі ризики стосуються втрати власності, виникнення зобов’язань перед третіми особами, нещасних випадків та інших

ситуацій, які можуть виникнути у разі настання страхового випадку. Таким чином, Компанія несе ризик невизначеності стосовно строку та вартості
таких подій, та наступних претензій за договорами страхування.

Компанія керує своїми страховими ризиками шляхом укладенням договорів перестрахування, застосуванням процедур прийняття ризиків. Політика
Компанії також спрямована на виконання законодавчих вимог щодо забезпечення платоспроможності. Ці вимоги включають створення обов’язкових

страхових резервів та перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним, про що Компанія регулярно звітує до органів
державного нагляду.

Компанія укладає договори облігаторного та факультативного перестрахування як з резидентами, так і з нерезидентами. Договори з
перестрахування не звільняють Компанію від прямих обов’язків у відношенні до страхувальника. Компанія укладає договори з перестраховиками, які

мають певний рейтинг фінансової надійності. 
27 Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Компанії виконати свої зобов’язання за виплатами у встановлений строк за звичайних або
непередбачуваних обставин. Основним ризиком, якому піддається Компанія, є вимоги щодо доступності її грошових коштів для виконання зобов’язань

за договорами страхування. Політика Компанії включає розміщення коштів страхових резервів з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та
диверсифікованості, а також забезпечення фактичної платоспроможності на кожну звітну дату у відповідності до вимог законодавства України.

Політики управління капіталом
Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ", відповідність
ключових показників вимогам законодавства України до страхових компаній, а також приріст капіталу. Прийняття відповідних рішень стосовно

підтримання або зміни структури капіталу належить до компетенції Загальних зборів учасників Компанії. Оцінка та контроль достатності капіталу
здійснюється з урахуванням вимог законодавства України.

Події після звітної дати
У першому кварталі 2015 року відсутні суттєві події після дати балансу.

Голова Правління Шелестюк О.Ю.
Головний бухгалтер Лозенко Н.А.
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