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

ПрАТ "СК Тарант-Система"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

31725819
вул.П.СагайдачногоЯгорівська, 10/5 А, м.Київ,
Київська область, 04070, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

(044)4287730, (044)4287731
сотрапу@§агап1;-8І8І;ета.сот.иа

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

22.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№76 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
24.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна Інформація \щщ¥.§агапІ-8І8І;ета.сот.иа
розміщена на власній
сторінці
(адреса сторінки)

2013 р.

08МА

31725819

в мережі
Інтернет

(дата)

25.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21.
22.
23.
24.
25.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
Інформація щодо реєстру іпотечних активів
Основні відомості про ФОН
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

X

X
X
X
X

X

X
X

X

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

X

X

33. Примітки: Штатним розкладом посада корпоративного секретаря не передбачена.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) відсутня.
Інформація щодо процентних та дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій
відсутня.Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери, про
викуп власних акцій протягом звітного періоду, про зобов'язання емітента (за кожним випуском
облігацій, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за іпотечними цінними паперами, за
сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами у тому числі за похідними цінними паперами))
відсутня.

1. Повне найменування

III. Основні відомості про емітента
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Гарант-Система"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (гри)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

А01 603063
05.11.2001
м. Київ
30006168,00
О
О

8. Середня кількість працівників (осіб)
46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя
65.12
д/н

О

д/н

о

10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВТБ БАНК"

2)МФ0банку
321767
3) поточний рахунок
26509010071219
4) найменування банку (філії, відділення банку),
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним рахунком
"ВТБ БАНК"
у іноземній валюті
5)МФ0банку
6) поточний рахунок

321767
26509010071219

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

З
О
О
З
О
З

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

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комітетів у складі Наглядової Ради не створено

Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чпном визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

X

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

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками

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

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

X

так, створено ревізійну
комісію

осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?
КІЛЬКІСТЬ членів ревізійної КОМІСІЇ

1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до комнетенціі якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова
Виконавчий Не належить
збори
орган
рада
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
бюджету

так
так
так

НІ

НІ

так
ні

так
ні

ні
ні
ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

так

так

ні

НІ

так

ні

ні

НІ

так

ні

ні

НІ

так
так

ні
ні

ні
ні

НІ

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так
так

так
так

ні
ні

НІ

ні

ні

Чп містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення нро укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб
та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із

так

НІ

X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Публікується у пресі.
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюдіпоється в надаються для документів розміщується
на загальних зборах загальнодоступній
ознайомлення надаються на на власній
інформаційній базі безпосередньо
запит
інтернетданих НКЦПФР про в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

так

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні
так

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські неревірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

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

Ні
X

X
X

ні

Ні
X
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X

з ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власні' ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

ні

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2011
2
2
2012
З
3
2013
1

У тому числі позачергових
1
2
О

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)

Ні
X
X

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

Ні
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку деппого па загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)

Які були основні прпчпнп скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2012 рік

Ні
X
X
X
X
X
X
X

X

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

X

НІ

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

фізична особа

Петренко Олег Петрович

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

д/н, д/н, 06.02.1996, д/н

4) рік народження* *
5) освіта**

1951
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

36
Міністерство транспорту України, державний секретар

8) дата обрання та термін, на який 08.07.2002 безстроково
обрано
9) опис: Голова Правління здійснює свої повноваження згідно зі Статутом емітента. Голова
Правління організовує роботу колегіального виконавчого органу (Правління), скликає засідання,
забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління обирається Загальними зборами.
Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради. Голова Правління
з урахуванням передбачених Статутом емітента обмежень має право здійснювати такі дії: самостійно вирішувати питання поточної діяльності емітента, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів та наглядової ради;- представляти інтереси емітента у його
відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за її межами; - вести переговори і укладати
угоди, договори, контракти від імені емітента; - затверджувати штатний розклад, укладати і
розривати трудові угоди (договори, контракти) з персоналом емітента, застосовувати до нього
заходи по заохоченню і накладати на нього стягнення; - призначати та звільняти керівників
відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) емітента та їх заступників; - видавати
довіреності від імені емітента; - відкривати в банківських установах рахунки емітента з правом
першого підпису фінансових та банківських документів; - організовувати ведення бухгалтерського
обліку та звітності емітента, затверджувати статистичні та бухгалтерські звіти та інші документи з
питань поточної діяльності емітента; - затверджувати положення та посадові інструкції; - видавати
накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання усіма особами, які
перебувають у трудових відносинах з емітентом; - виконувати інші функції, необхідні для
досягнення цілей діяльності емітента і забезпечення його нормальної роботи у відповідності до
чинного законодавства та статуту. Голова Правління отримує винагороду згідно з умовами
трудового контракту. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоду на розкриття паспортних
даних не надано.

1) посада

Перший заступник Голови Правління - член Правління

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

фізична особа

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

д/н, д/н, 09.09.1999, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1963
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав * *

22
ТОВ «Детранс»,
Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Миколаївна

8) дата обрання та термін, на який 05.07.2004 безстроково
обрано
9) опис: Перший заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за
поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою на власний розсуд. Перший заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні
емітентом. Перший заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі
наказу) виконує його обов'язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова
Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та
право першого підпису банківських документів. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб
не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

1) посада

Заступник Голови Правління -член Правління

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

фізична особа

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

д/н, д/н, 21.09.1995, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1971
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав * *

18
ЗАТ «СК «Гарант -Фарм»,
Голова Правління

Клєпікова Тетяна Володимирівна

8) дата обрання та термін, на який 08.07.2002 безстроково
обрано
9) опис: Заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови
Правління, а у разі обгрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою - на власний розсуд.
Заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Заступник
Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов'язки

і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати
угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису
банківських документів. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на
розкриття паспортних даних не надано.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа

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

д/н, д/н, 17.11.1995, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1974
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав * *

ТОВ «Яндекс-Україна».
Фінансовий директор

Шевченко Ія Олегівна

8) дата обрання та термін, на який 20.05.2003 безстроково
обрано
9) опис: Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого
органу - Правління емітента. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на
період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Ревізійна комісія має право вносити
пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь
в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають
право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених
чинним законодавством. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської
діяльності емітента за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансовогосподарської діяльності емітента за результатами фінансового року ревізійна комісія готує
висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних
фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
обліку та подання звітності. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на
розкриття паспортних даних не надано.
1) посада

Голова Наглядової ради

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

фізична особа

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

д/н, д/н, 01.12.2006, д/н

4) рік народження**

1947

Кириллов Ігор Анатолійович

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав * *
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ПрАТ "Інвестсистема"

8) дата обрання та термін, на який 21.05.2012 безстроково
обрано
9) опис: Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, наглядова рада має право в будь-який
час переобрати Голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає
засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори. У разі неможливості
виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із
членів наглядової ради за її рішенням. Протягом 2013 року не відбувалися зміни у складі
посадових осіб. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

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

Суворов Юрій Миколайович

д/н, д/н, 01.01.2000, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1953
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

12
д/н

8) дата обрання та термін, на який 25.06.2012 до 25.06.2015
обрано
9) опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого
органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи,
виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента,
положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової
ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності
представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам
голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах
своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю емітента; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу
акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,
крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання
акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів,
крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової
вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і
членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які
укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття

рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання
реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь
емітента у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна
1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

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

д/н, д/н, 22.11.1995, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1956
вища

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

21
д/н

Яковенко Ігор Валентинович

8) дата обрання та термін, на який 19.12.2009 безстроково
обрано
9) опис: Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого
органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи,
виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента,
положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової
ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності
представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам
голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах
своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю емітента; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу
акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,
крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання
акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів,
крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової
вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і
членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які
укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття
рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання

реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь
емітента у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна
емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати
його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних
паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій
акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення
інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом.
Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і
підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть
прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне
обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з
одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового
повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов'язків члена
наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду,
яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена
наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на
розкриття паспортних даних не надано.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система» (ПрАТ «СК «Гарант-Система») створено у
формі приватного акціонерного товариства згідно з Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про
страхування». Компанія здійснює страхову діяльність згідно з одержаними ліцензіями на здійснення страхових
операцій. Компанія прагне поліпшити свою позицію на ринку страхування, підтримувати конкурентоспроможність
на фінансовому ринку за рахунок підвищення якості обслуговування клієнтів та високої корпоративної культури.
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 зміну їх складу за рік.
1. ТОВ «Ресурс-Система» (код ЄДРПОУ 32048221; місцезнаходження: Україна, 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9,
кімн. 414). Частка у статутному капіталі - 58,49%.
2. ТОВ «Дія» (код ЄДРПОУ 32432795; місцезнаходження: Україна, 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6-А). Частка
у статутному капіталі - 25%.
3. Компанія «Фризентош Трейдинг Лтд.» (РгігеШокІї Тгас1іп§ Ьісі.) (місцезнаходження: Арх. Макаріу 111 і Агапінорос, 2
Айріс Тауер, 4-й поверх, офіс 403, Нікосія, Кіпр). Частка у статутному капіталі - 16,51%.
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 виконавчого органу ПрАТ «СК «Гарант-Система» внутрішніх правил,
що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг не зафіксовано.
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 членів наглядової ради не зафіксовано.
За результатами планової виїзної перевірки Товариства Державною податковою інспекцією у Подільському районі
М.Києва за період з 01.10.2010 по 31.12.2012 року було сплачено штраф у сумі 282426,00 гри., пеня в сумі 62771,80
гри., заборгованість відсутня. До Голови Правління та Головного бухгалтера не були застосовані заходи впливу у
вигляді штрафних санкцій.
За результатами позапланової безвиїзної перевірки Товариства щодо ймовірних фактів порушення вимог
законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що
проводилась за період з 07.08.2013 по 14.08.2013 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, на підставі акту позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ СК „Гарант-Система» було
приписано усунути порушення щодо подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові
операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Порушення усунуте. За результатами позапланової
безвиїзної перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
було сплачено штраф у сумі 34000,00 гри, заборгованість відсутня.
Інші заходи впливу до ПрАТ СК „Гарант-Система» органами державної влади не застосовувалися.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.
ПрАТ «СК «Гарант-Система» приділяє увагу управлінню ризиками, що включає виявлення ризиків, проведення
оцінки їх величини. Управління ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного
управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю
ризиків. Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну
структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності.
Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про страхову компанію є важливою умовою для здійснення
акціонерами та потенційними інвесторами (клієнтами) об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

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 контролю функціонувала протягом звітного періоду згідно з вимогами чинного законодавства
та корпоративними положеннями. Система внутрішнього контролю компанії забезпечує здійснення стратегічного,
оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, перевіряє повноту та достовірність
фінансової звітності, забезпечує незалежність внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства.
ПрАТ «СК «Гарант-Система»
своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що
стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитом не виявлено.
Фінансова звітність складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, згідно з вимогами міжнародних
стандартів фінансової звітності. Звітність страховика за 2013 рік складено у відповідності з вимогами МСФЗ, а саме:
№ 1 Консолідований баланс «Звіт про фінансовий стан», № 1 Баланс «Звіт про фінансовий стан», №2 Консолідований
звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід», №2 Звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід»,
№3 Консолідований звіт про рух грошових коштів (за іфямим методом), №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим

методом), №4 «Консолідований звіт про зміни у власному капіталі», №4 Звіт про зміни у власному капіталі. Примітки
до річної фінансової звітності.
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 компанії розмір, не
зафіксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір.
У зв'язку з відсутністю фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті
компанії розмір, оцінка активів 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.
Операції з пов'язаними особами протягом звітного 2013 року не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудит здійснено І Ш «АФ «Тимлар-аудит» на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.
Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» та інших
стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку з урахуванням вимог:
«Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», яке
затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. із змінами і доповненнями;
«Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій
місцевої позики)», яке затверджено Рішенням ДКЦПФР
N 1360 від 29.09.2011 р.;
Інформаційного повідомлення, яке затверджено Протоколом засідання Національної комісії, що здійснює
державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг №93 від 20.11.2012 р., яке є Додатком до Розпорядження № 2316 від
20.11.2012 р.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг вимагають від
аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обгрунтованої
впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
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).
Аудиторська перевірка проводилася Приватним підприємством ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»
. Основні відомості про аудиторську фірму:
- к о д ЄДРПОУ 24741209;
- Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1747, видане Аудиторською палатою
України 30.03.01, чинне до 24.02.2016 р.
- адреса: 04213, м.Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52.
-телефон: (044) 581-78-55.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Страхова компанія проходить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Протягом 2013 року
співпрацювала з ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209). Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності № 1747, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001. Свідоцтво про внесення ПП «АФ
«Тимлар-Аудит» до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000123 від 22.02.2007 р., реєстраційний номер Свідоцтва №
138, чинне до 24.02.2016 р.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209) надає аудиторські послуги ПрАТ «СК «Гарант-Система» протягом
10 років.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Протягом 2013 року аудитором були надані 5 аудиторських висновки, які замовлялись товариством для:
підтвердження фінансової звітності станом на 30.09.2012 року;
підтвердження фінансової звітності за 2012 рік;
підтвердження звітних даних страховика за 2012 рік;
підтвердження формування та розміру сплаченого статутного капіталу та перевищення вартості нетто-активів
(чистих активів) над розміром статутного капіталу станом на 30.06.2013 року;

підтвердження фінансової звітності станом на 31.03.2013 року.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Випадків виникнення конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій зовнішнього аудитора протягом 2013р. не
зафіксовано.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Страхова компанія проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора.
Протягом 2013 року співпрацювала з І Ш «АФ «Тимлар-Аудит» (код ЄДРПОУ 24741209). Свідоцтво про внесення до
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1747, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001. Свідоцтво про
внесення І Ш «АФ «Тимлар-Аудит» до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000123 від 22.02.2007 р., реєстраційний
номер Свідоцтва № 138, чинне до 24.02.2016 р.
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.
Фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевірку фінансової звітності на останню
звітну дату Аудиторською палатою України протягом 2013 року, та фактів подання недостовірної звітності ПрАТ "СК
"Гарант-Система" що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків ПрАТ "СК "Гарант-Система" не має.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
У товаристві встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всі скарги, пропозиції, відгуки та
зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в ЖУРНАЛІ реєстрації пропозицій, заяв і
скарг громадян встановленої форми .
Керуючись вимогами Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з
метою захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, ПрАТ "СК "Гарант-Система" приділяє увагу розробці
системи досудового розв'язання спорів та дотримання справедливих підходів до розв'язання проблеми захисту прав
споживачів страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без
нав'язування її придбання.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Голова правління Товариства - Петренко Олег Петрович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг товариство не отримувало. Фактів порушення виконавчим
органом ПрАТ "СК "Гарант-Система" внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі
та споживачам фінансових послуг, не зафіксовано.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Судових позовів до товариства стосовно надання фінансових послуг не було.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Вид загальних зборів

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
25.04.2013
Кворум зборів, %
100
Опис: Порядок денний:
1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
З.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4.Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2012 рік.
5.Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2012 рік.
6.Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2012 рік.
7.Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу,
висновків Ревізійної комісії.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада
Прізвище, ім'я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
(серія, номер, дата видачі, акцій (шт.)кількості акційпрості іменні прості на
привілейо- привілейобатькові фізичної
орган, який видав)* або код за
(у відсотках)
пред'явника вані іменні
вані на
особи або повне
найменування
ЄДРПОУ юридичної особи
пред'явника
юридичної особи

1

З

4
О

6
0,00000000000

Член Наглядової ради

фізична особа
Яковенко Ігор
Валентинович

д/н,д/н, 22.11.1995, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа
Суворов Юрій
Миколайович

д/н, д/н, 01.01.2000, д/н

0,00000000000

Голова Наглядової ради фізична особа
Кириллов Ігор
Анатолійович

д/н, д/н, 01.12.2006, д/н

0,00000000000

Голова Ревізійної комісії
Шевченко Ія Олегівна

фізична особа

д/н, д/н, 17.11.1995, д/н

О

О

0,00000000000

7
о

9
О

О О

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
акцій (шт.) загальної прості іменні прості на
привілейо- привілейоособи
ЄДРПОУ
кількості
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника
ТОВ " Ресурс - Система "

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

153360

58,49

153360

ТОВ " Дія "

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

65550

25

65550

43290

16,51

43290

Компанія "Фризентош Трейдинг 0000000000 д/н, д/н, 00000, Кіпр
Лтд"

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

Усього:

О

О

О

Кількість
Від
Кількість за видами акцій
акцій (шт.) загальної прості іменні прості на
привілейо- привілейокількості
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника
262200

100

262200

0

0

0

11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Найменування органу,
Дата
Номер
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1
21.06.2012
100

2
113/1/2012

НКЦПФР

Міжнародний
ідеїггифікаційний
номер

Тип цінного
папера

4

5

Форма
Номінальна
існування та вартість (грн)
форма випуску

Загальна
Частка у
номінальна
статутвартість (грн) йому
капіталі
(94)

ПА4000064059 ПА4000064059

7
Акція проста

бездокументарна іменні
іменна

Опис: Товариство не здійснювало випуск інших ЦП, крім акцій

Кількість
акцій (шт.)

Бездокументарні

9
114,44

262200

10
30006168,00

XII. Інформація про господарську та фіпапсову 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
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
1.Виробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
6122
5592
0
0
6122
5592
2.Невиробничого призначення:
6004
5559
0
0
6004
5559
будівлі та споруди
машини та обладнання
114
ЗО
0
0
114
ЗО
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
0
інші
4
1
0
0
4
3
6122
5592
0
0
6122
5592
Усього
Опис: Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби». Залишкова вартість
основних засобів на 31.12.2013 року складає 5592,0 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»
(Овердрафт) (гри.)

Дата
виникнення
X
30.07.2013

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
926
372

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

X

X

25,5

07.04.2014

Короткостроковий (кредитна лінія) кредит
в ПУАТ «Ф1Д0БАНК» (гри.)

04.11.2013

222

16,8

30.09.2014

ПАТ «ВТБ Банк» (Овердрафт) (гри.)

27.12.2013

72

18,25

08.05.2014

ПАТ «Банк Перший» (Овердрафт) (гри.)

27.12.2013

260

20

29.10.2014

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

X
X

X
X

X
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

X

X

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

X
X

X
X

X
X

X
X
за фінансовими інвестиціями в
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
23
X
X
О
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
21130
X
X
Інші зобов'язання
X
22079
X
X
Усього зобов'язань
X
Опис: Станом на 31.12.2013 року Компанія має довгострокові зобов'язання у вигляді відстрочених податкових
зобов'язань, що сформовані відповідно до МСБО №12 «Податки на прибуток» як визначене відстрочене податкове
зобов'язання щодо переоцінки активів в сумі 1136,0 тис.грн.. та страхових резервів в сумі 9450,00 тис.грн.
Поточні зобов'язання складаються з:
•короткостроковий кредит банку - 926,0 тис.грн.;
•кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги - 10290,0 тис.грн;
•за розрахунками з бюджетом - 23,0 тис.грн;
•зі страхування - 60,0 тис.грн;
•з оплати праці - 126 тис.грн;
•з учасниками - 68,0 тис. гри..;
•інші поточні зобов'язання - 1,0 тис.грн.
Усього поточних зобов'язань - 11493,0 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ГШ «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

24741209

04213, м.Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52

Номер та дата видачі свідоцтва про
№ 1747 30.03.2001
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Р е є с т р а ц і й н и й н о м е р , с е р і я т а н о м е р , д а т а № 138, АБ 000123, 22.02.2007 чинне до 24.02.2016

видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних
паперів
Звітний період, за який проведений аудит 2013 рік
фінансової звітності
Думка аудитора
умовно-позитивна

