
Титульний аркуш 

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

Голова Правління КривошадкЗ>Вячеслав Васильович 

(посада) Н * <<І? Є^ШУМ^Р » й х а (прізвище та ініціали керівника) 

15.04.2013 
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Страхова 
компанія "Реноме" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19247460 
1.4. Місцезнаходження емітента вулиця Боричів Тік, будинок 3, м. Київ, 04070 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-88-40, (044) 285-81-00 
1.6. Електронна поштова адреса емітента пп§@гепоте-к.кіеу.иа 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 15.04.2013 

2.2. Річна інформація 74 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
опублікована у цінних паперів та фондового ринку" 

(дата) 

17.04.201 з 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Річна інформація Ь«р://гепоте-к.кіеу.иа в мережі 
розміщена на Інтернет 19.04.2013 
власній сторінці (дата) 

(адреса сторінки) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; 
б) інформація про державну реєстрацію емітента; 
в) банки, що обслуговують емітента; 
г) основні види діяльності; 
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; 
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; 
е) інформація про рейтингове агентство; 
є) інформація про органи управління емітента. 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв). 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. 
6. Інформація про загальні збори акціонерів. 
7. Інформація про дивіденди. 
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. 
9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента; 
б) інформація про облігації емітента; 
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
г) інформація про похідні цінні папери; 
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; 
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. 
10. Опис бізнесу. 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); 
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 
в) інформація про зобов'язання емітента; 
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів. 
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду. 
14. Інформація про стан корпоративного управління. 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду; 
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. 
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 
20. Основні відомості про ФОН. 
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 
24. Правила ФОН. 
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії). 
27. Аудиторський висновок. X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами X 
фінансової звітності 
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

30. Примітки: ПрАТ "СК "Реноме" надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591 
"Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ПрАТ "СК 
"Реноме" (надалі - Емітент) випустило тільки прості іменні акції у кількості 391 000 шт., 
номінальна вартість 1 акції - 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн. Форма 
існування акцій - бездокументарна. Посадові особи емітента не володіють акціями емітента. 
Власні акції протягом звітного періоду не викупались. Дивіденди в 2012 році не виплачувались. 
Емітент не проводив емісію наступних цінних паперів: 
процентних облігацій; 
дисконтних облігацій; 
цільових (безпроцентних) облігацій; 
іпотечних облігацій; 
похідних цінних паперів; 
іпотечних сертифікатів; 
сертифікатів ФОН; 
інших цінних паперів, випущених емітентом, емісія яких підлягає реєстрації. 
У зв'язку з тим, що емітент не випускав вищевикладені цінні папери, інформації про гарантії 
третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів немає, інформації про рейтингові 
агенства немає у з в'язку з тим, що емітент рейтингову оцінку не проводив та до рейтингових 
агенств не звертався, інформації про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не має та 
інформації про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття також не немає. Правила ФОН та інформації про осіб, 
що володіють сертифікатами ФОН не має. Звіту про стан об'єкта нерухомості не має. 
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Сертифікати цінних паперів не видавались та бланки сертифікатів цінних паперів не 
замовлялись. 
Відомостей щодо інформації про іпотечні цінні папери протягом 2012 року не виникало. 
Інформація щодо вартості чистих активів емітента - не заповнюється відповідно до приміток к 
Положенню № 1591 від 19.12.2006 зі змінами та доповненнями, тому, що емітент здійснює 
страхову діяльність (Розрахунок вартості чистих активів складається акціонерними 
товариствами та емітентами - товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що 
здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування). 
Емітент за 2012 рік надає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ. 
Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств. 
У складі річної інформації емітента відсутні: - інформація про обсяги виробництва та реалізації 
основних видів продукції, а також про собівартість реалізованої продукції, оскільки емітент не 
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної 
діяльності. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повиє найменування Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Реноме" 

3.1.2. Скорочене 
найменування 
3.1.3. Організаційно-
правова форма 
3.1.4. Поштовий індекс 
3.1.5. Область, район 

ПрАТ "СК "Реноме" 

Акціонерне товариство 

04070 
д/н 

3.1.6. Населений пункт м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Боричів Тік, будинок З 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серія А01 №602426 
3.2.2. Дата державної реєстрації 15.04.2004 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Подільська районна у м.Києві державна адміністрація 

3.2.4. Зареєстрований статутний 19550000.00 
капітал (грн.) 

3.2.5. Сплачений статутний 19550000.00 
капітал (грн.) 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
3.3.2. МФО банку 
3.3.3. Поточний рахунок 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
3.3.5. МФО банку 
3.3.6. Поточний рахунок 

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний 
комерційний банк "Траст-капітал" 

380106 
26508096601 
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний 
комерційний банк "Траст-капітал" 

380106 
26508096601 

3.4. Основні види діяльності 
Найменування виду діяльності 

[2010]Інші види страхування, крім страхування життя 
Код за КВЕД 

65.12 

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 68.20 
майна 
Д/н 0 
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата 
видачі 

Державний орган, що видав Дата 
закінчення 

дії 
ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Страхова діяльність серія АВ 

№547051 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547051 У формі добровільного 
страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього то інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантобагажу)]. Строк дії 
ліцензії з 20.03.2007. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія 
безстрокова. 
Страхова діяльність серія АВ 

№547050 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547050 У формі добровільного 
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту). 
Строк дії ліцензії з 20.03.2007. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії 
(дозволу): ліцензія безстрокова. 
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1 2 3 4 5 
Страхова діяльнвсть серія АВ 

№547049 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547049 У формі добровільного 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Строк дії ліцензії з 20.03.2007. 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова 
Страхова діяльність серія АВ 

№547048 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547048 У формі добровільного 
страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії ліцензії з 20.03.2007.Прогноз щодо 
продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова. 
Страхова діяльність серія АВ 

№547055 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547055 У формі добровільного 
страхування фінансових ризиків. Строк дії ліцензії з 20.03.2007. Прогноз щодо продовження 
терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова. 
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1 2 3 4 5 
Страхова діяльність серія АВ 

№547054 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547054 У формі добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]. Строк дії ліцензії з 
20.03.2007. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія 
безстрокова. 
Страхова діяльність серія АВ 

№547053 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547053 У формі добровільного 
страхування від нещасних випадків. Строк дії ліцензії з 20.03.2007. Прогноз щодо продовження 
терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова. 
Страхова діяльність серія АВ 

№547052 
05.11.2010 ДКзРРФПУ безстроко 

ва 

Опис: Ліцензія, видана ДКзРРФПУ 05.11.2010, серія АВ, №547052 У формі добровільного 
страхування наземного транспорту (крім залізничного). Строк дії ліцензії з 20.03.2007. Прогноз 
щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова. 
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6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Голова Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кривошапка Вячеслав Васильович 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1977 
6.1.5. Освіта Вища, економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13 
6.1.7. Найменування підприємства ТДВ «СК «Гамайун», генеральний директор 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода: Розмір винагороди визначається згідно умов трудового договору. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надає згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа не має. 

6.1.1. Посада Заступник Голови правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Приходько Микола Павлович 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної д/н, д/н, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1955 
6.1.5. Освіта середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "ГПІ-5", директор 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода: Розмір винагороди визначається згідно умов трудового договору. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надає згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа не має. 
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6.1.1. Посада Член Правління 

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

фізична особа Рудніцька Юлія Богданівна 

д/н, д/н, д/н 

1986 
Вища, економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) З 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Фабер", головний бухгалтер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода: Розмір винагороди визначається згідно умов трудового договор. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надає згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 

особа не має. . 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

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

фізична особа Притика Світлана Анатоліївна 

д/н, д/н, д/н 

1978 
Вища, економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12 
6.1.7. Найменування підприємства ПрАТ "СК"Фенікс", головний бухгалтер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи - Ведення бухгалтерського обліку у 
товаристві. 
Винагорода: Розмір винагороди визначається згідно умов трудового договору. Змін у 
персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не надає згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа не має. 



6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

фізична особа Мойсієнко Віктор Михайлович 

д/н, д/н, д/н 

1973 
Вища, економічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) З 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «Бук-Лізинговий Дім» - спеціаліст з фінансово-
та попередня посада, яку займав економічної безпеки 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та 
Положенням про Ревізійну комісію. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний 
період не було. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії 

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

фізична особа Коробенко Руслан Миколайович 

д/н, д/н, д/н 

1974 
середня, технічна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) З 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Макік", охоронець 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та 
Положенням про Ревізійну комісію. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний 
період не було. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 
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6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шикора Василь Володимирович 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) З 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Макік", охоронець 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та 
Положенням про Ревізійну комісію. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний 
період не було. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 

6.1.3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 
6.1.5. Освіта 

д/н, д/н, д/н 

середня, технічна 
1975 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Найменування юридичної 

особи 
Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

ДО 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

ВІД 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій Найменування юридичної 
особи 

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення 

ДО 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

ВІД 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Фонтеск" 

37044546 Червоноармійська, 1-3/2, літера 
"А", м. Київ, 01004 

22.04.2010 88913 22.7399 88913 0 0 0 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Лудтект" 

37044420 вул. Підвисоцького , 7, м. Київ, 
01103 

22.04.2010 78943 20.19 78943 0 0 0 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

ДО 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

Кількість за видами акцій П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

ДО 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейо-
вані на 

пред'явника 
Усього: 167856 42.9299 167856 0 0 0 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові Вид загальних зборів 

X 
Дата проведення 23.11.2012 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання (визначення), в порядку ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12 липня 2001 року (зі змінами і 
доповненнями), посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) - аудитора 
(внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ «Страхова компанія «Реноме». 
2. Про покладення на Голову правління ПрАТ «Страхова компанія «Реноме» обов'язку нслючити 
посаду аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) до штатного розкладу ПрАТ «Страхова 
компанія «Реноме». 
3. Про затвердження Посадової інструкції посадової особи, що проводить внутрішній аудит 
(контроль) - аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ «Страхова компанія «Реноме». 
4. Про прийняття рішення щодо схвалення (попереднього схвалення) значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПрАТ "СК "Реноме" у грудні 2012 року та протягом 2013 року. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління 
Кривошапка В.В. Результати розгляду питань порядку денного: 3 першого питання порядку 
денного прийнято рішення: Обрати (визначити), в порядку ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІІІ від 12 липня 
2001 року (зі змінами і доповненнями), посадовою особою, що проводить внутрішній аудит 
(контроль) - аудитором (внутрішнім аудитором, контролером) ПрАТ «Страхова компанія 
«Реноме» Карачову Ольгу Андріївну. З другого питання порядку денного прийнято рішення: 
Покласти на Голову правління ПрАТ «Страхова компанія «Реноме» обов'язку включити посаду 
аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) до штатного розкладу ПрАТ «Страхова компанія 
«Реноме». З третього питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Посадову 
інструкцію посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) - аудитора 
(внутрішнього аудитора, контролера) ПрАТ «Страхова компанія «Реноме. З четвертого питання 
порядку денного прийнято рішення: Щодо схвалення (попереднього схвалення) значних 
правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Страхова компанія «Реноме» у грудні 2012 рокута 
протягом 2013 року рішення не прийняте, у зв'язку із не набранням достатньої кількості голосів 
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Вид загальних зборів чергові позачергові Вид загальних зборів 
X 

Дата проведення 02.04.2012 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу ПрАТ "СК "Реноме" за 2011 рік. 
2. Про затвердження висновку зовнішнього аудитора. 
3. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "СК "Реноме" за 2011 рік. 
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Ревізійної комісії 
про результати діяльності ПрАТ "СК "Реноме" за 2011 рік. 
5. Про прийняття рішення щодо схвалення (попереднього схвалення) значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПрАТ "СК "Реноме" протягом 2012 року. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління 
Кривошапка В.В. Результати розгляду питань порядку денного: 3 першого питання порядку 
денного прийнято рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс ПрАТ «СК «Реноме» за 
2011 рік з чистими активами 80 001 тис. грн. З другого питання порядку денного прийнято 

рішення: Затвердити Звіт та висновок зовнішнього аудитора - Приватна аудиторська фірма 
«Олександр і К» (код ЄДРПОУ - 30525809) за фінансовою звітністю ПрАТ «СК «Реноме» за 
2011 рік. З третього питання порядку денного прийнято рішення: Отриманий ПрАТ "СК 
"Реноме" у 2011 році прибуток у розмірі 60442 тис.грн. залишити нерозподіленим 3 четвертого 
питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Правління про результати 
діяльності ПрАТ «СК «Реноме» за 2011 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Реноме» за 2011 рік 3 п'ятого питання 
порядку денного прийнято рішення: Щодо схвалення (попереднього схвалення) значних 
правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «Реноме» протягом 2012 року рішення не 
прийняте, у зв'язку із не набранням достатньої кількості голосів. 

2012 р. ,,!ІМЛ 19247460 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 
Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

« 

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статут-
ному 

капіталі (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
04.11.2010 1011/1/10 ДКЦПФР ЦА 

4000095947 
Акція проста 
бездокументарн 
а іменна 

Бездокументарні 
іменні 

50.00 391000 19550000.00 100 04.11.2010 1011/1/10 ДКЦПФР ЦА 
4000095947 

Акція проста 
бездокументарн 
а іменна 

50.00 391000 19550000.00 100 

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 
за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету 
додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, всього 

(тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.) 
на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець 

періоду періоду періоду періоду періоду періоду 
1 .Виробничого призначення: 82023 89393 0 0 82023 89393 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 130 96 0 0 130 96 

транспортні засоби 0 52 0 0 0 52 

інші 81893 89245 0 0 81893 89245 

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 82023 89393 0 0 82023 89393 

Опис: Опис: Терміни та умови користування основними засобами у Товаристві обумовлені строком корисної 
експлуатації, визначеною технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу, а також 
наказом про облікову політику. Об'єкти основних засобів відображені в обліку за фактичними витратами на їх 
придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. 
Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду 82235 тис.грн., на кінець звітного періоду 89658 
тис.грн. Ускладі іщних основних засобів справедлива вартість інвестиційної нерухомості становить 89245 тис.грн. 
Ступінь зносу основних засобів: машини та обладнання 74 %; транспортні засоби 0 %; малоцінні необоротні активи 
100 %; інвестиційна нерухомість - 0 %, визнана за справедливою вартістю. 
Ступінь використання основних засобів: Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються. 
Основні засоби використовуються стовідсотково. Зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду 
обумовлені переглядом облікової політики у зв'язку із застосуванням МСФЗ. Інформація про всі обмеження на 
використання майна емітента: не існують 
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 

частина боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 8150 X X 
у тому числі: 

Банківський кредит за договором № 15-
К/10 Ю ПАТ "АКБ "Траст-капітал" 

22.04.2010 7050 23 05.10.2017 

Банківський кредит за договором № 15-
К/10 Ю ПАТ "АКБ "Траст-капітал" 

01.08.2012 1100 12 05.10.2017 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі 
за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 95 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 143 X X 

Усього зобов'язань X 8388 X X 

Опис: інші зобов'язання товариства становлять: 
- поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги - 73 тис.грн.; 
- розрахунки з іншими кредиторами - 70 тис.грн. 
В балансі суми довгострокових зобов'язань за кредитами відображені згідно МСФЗ за амортизованою собівартістю, 

яка на дату складання звітності становить відповідно 4854 тис.грн. та 652 тис.грн. 
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

- Дата 
оприлюднення 
Повідомлення 
у стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
17.02.2012 17.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

20.02.2012 20.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

10.10.2012 15.10.2012 Відомості про проведення загальних зборів 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 2 1 
2 2011 1 0 
3 2010 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
Так Ні 

Реєстраційна комісія X 
Акціонери X 
Реєстратор X 

Депозитарій X 

Інше (запишіть) д/н 

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

Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

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

Підняттям карток X 

Бюлетенями (таємйе голосування) X 

Підняттям рук X 

Інше (запишіть) д/н 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
Так Ні 

Реорганізація X 

Внесення змін до статуту товариства X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень 

X 

Інше (запишіть) Обрання, в порядку ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІИ від 12 липня 2001 року (зі змінами і 
доповненнями), посадової особи, що проводить внутрішній аудит ПрАТ «Страхова компанія 
«Реноме». 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб) 
Кількість членів наглядової ради 0 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

0 

Так Ні 

Стратегічного планування X 
Аудиторський X 

3 питань призначень і винагород X 

Інвестиційний X 

Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена статутом та не створювалась 

Інше (запишіть) д/н 

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

ні 

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) Наглядова рада не передбачена статутом та не створювалась 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X 

Відсутність конфлікту інтересів X 

Граничний вік X 

Відсутні будь-які вимоги X 

Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена статутом та не створювалась 

2012 р. - ' УЧІА 19247460 



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 (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

X 

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

X 

Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена статутом та не створювалась 

років.' 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) так ні так 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами 

ні ні ні 

Інші посадові особи Товариства не відповідають за 
зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, 
засідань наглядової ради та засідань правління 

ні ні ні 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенц її 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 напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради ні ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради ні ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні 

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства п оложення 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) 
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Які документи існують у в а ш о м у акціонерному товариств і? 

Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган (правління) X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію X 
Положення про акції акціонерного товариства X 

Положення про порядок розподілу прибутку X 

Інше (запишіть) Іншої інформації немає 

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 ДКЦПФР 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 

так так так так так 

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

так так ні так так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні документи так ні так так ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

так ні ні так ні 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

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 аудитора? 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 

Наглядова рада X 

Правління або директор X 

Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 
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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) Аудитора протягом останніх трьох років не міняли 

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

Так Ні 

Ревізійна комісія X 

Наглядова рада X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 

Перевірки не проводились X 

Інше (запишіть) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
Так Ні 

3 власні' ініціативи X 

За дорученням загальних зборів X 

За дорученням наглядової ради X 

За зверненням виконавчого органу X 

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

Інше (запишіть) д/н 

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

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 

так 

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)? 

Не задовольняв професійний рівень особи ні 

Не задовольняли умови договору з особою ні 

Особу змінено на вимогу: 

акціонерів ні 

суду ні 

Інше (запишіть) " Особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, було змінено у 
зв'язку з переходом на бездокументарну форму акцій 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття: 
яким органом 
управління прийнятий: 

ні 

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

НІ 

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

д/н 
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Звіт про корпоративне управління* 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Основною метою Товариства є страхова, фінансова та інвестиційна діяльність, направлена на захист 
особистих, майнових інтересів громадян та юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, іноземних 
фізичних та юридичних осіб, розміщення страхових резервів, перестрахування, накопичення ресурсів, страхове 
посередництво. Отримання Товариством прибутку в результаті вказаної діяльності. 

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. 
Власниками істотної участі у ПрАТ " СК "Реноме " є: 
- ТОВ "Лудтек", місцезнаходження 01004, м. Київ, вул.. Червоноармійська, буд. 1-3/2 літ. Акод ЄДРПОУ 37044546 
володіє 20,1900% Статутного капіталу, 
- ТОВ "Фонтеск", місцезнаходження 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, код ЄДРПОУ 37044420 володіє 
22,7399% Статутного капіталу, 
Протягом 2012 року відбулися наступні зміни у складі власників істотної участі: 
27.12.2012 р була проведена операція купівлі-продажу акцій. 
Фізична особа, Польний Захарій Анатолійович, власник 25% пакету акцій продав свої акціі трьом юридичним 
особам (нерезидент - Республіка Кіпр), а саме: САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД ( 8 А Ш Я Е А Ш ТКАОІ1ЧО 
ЬІМІТЕО) місцезнаходження Олімпу, 30 Егкомі, поштовий індекс 2411, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
316220 (8,34%), ГАЛФВ'Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД (ОІІЬРУІЕУ/ Т К А Б Ш О ЬІМІТЕО) місцезнаходження Скуфа, 21А 
Македонітісса, поштовий індекс 2415, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 316221 (8,33 %), МЕТАЛРОК 
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (МЕТАЬЯОСК Н О Ь Б Ш О З ІЛМІТЕБ) місцезнаходження Кавалас, 10 Потамос Гермасойя, 
Лімассол, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 316222 (8,33%) 
та 
Фізична особа, Мельник Ярослав Васильович власник 25% пакету акцій продав свої акціі трьом юридичним особам 
(нерезидент - Республіка Кіпр), а саме:, ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (НІЬЬРКОКТ Н О І Л Ш С З ЬІМІТЕО) 
місцезнаходження Мелінас Меркурі, 46 Егкомі, поштовий індекс 2411, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 
316224 (8,33%), СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (5ЕМЕТА1МО СОК51ІЕТАОТ8 ЬІМІТЕБ) 
місцезнаходження Врайсудьйон, 174 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС,1 поштовий індекс 5295, Фамагуста, Кіпр, 
реєстраційний номер НЕ 316225 (8,33%), СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД ( З Т К Е А М Ь А и О З 
СОКЗІЛЛАІЧТЗ ІЛМІТЕБ) місцезнаходження Врайсудьйон, 176 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 9 поштовий індекс 
5295, Фамагуста, Кіпр, реєстраційний номер НЕ 316227 (8,34%). Протягом 2012 року законодавством не було 
встановлено спеціальних вимог до власників істотної участі. 

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 виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, протягом звітного року не було. Наглядова рада не 
передбачена статутом та не створювалась. • 

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. 
Протягом 2012 року фактів порушення членами виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що 
призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, не було. 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про 
відсутність такої системи. 
Діяльність товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні процеси: 
1. Розробка єдиних вимог до всіх страхових продуктів, які будуть включати: навчальний курс для персоналу компаній 
та його страхових агентів, договір страхування та повний перелік інших документів, які використовуються під час 

укладання договору страхування та його дії; 
2. Ідентифікація об'єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у відповідності до затверджених 
вимог; 
3. Встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у перестрахування. 
Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями товариства. 
Істотними елементами системи управління ризиками страхування є наступні: 
1.Проведення систематичного навчання персоналу з вивчення страхових продуктів компанії, а також у разі внесення 
змін до страхових продуктів; 
2.Розробка страхових продуктів, з врахуванням особливостей кінцевого споживача; 
3.Завчасна розробка детальної технології ідентифікації об'єктів, що пропонуються на страхування, та визначення 
умов та вартості страхування для стандартних страхових продуктів менеджерами компанії; 
4.Розмежування повноважень щодо проведення переговорів, передстрахового огляду об'єктів, нормо контролю 
страхових документів та прийняттю рішень про укладання договору страхування між, відповідно, агентом, аварійним 
комісаром, обліковцем та керівником; 
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5.Встановлення обмеження на розмір відповідальності за договорами страхування, право на підписання яких без 
узгодження з керівником має співробітник компанії; 
6. Забезпечення перестрахування відповідальності, що прийнята компанією понад встановлені ліміти по відповідним 
застрахованим об'єктам. 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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. 

У ПрАТ "СК"Реноме" система внутрішнього аудиту до моменту подання цього звіту не запроваджувалась. 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в 
Україні. Ревізійною комісією було здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства. Порушень не 

виявлено. 
Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ "СК "Реноме" за 2012 рік надані емітентом до НКЦПФР у складі 
річної інформації емітентів цінних паперів відповідно до рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1591 "Про 
затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

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

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

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 року відсутні. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Органи, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, протягом 2012 року не надавали ПрАТ 
"СК"Реноме" рекомендацій щодо аудиторського висновку. 

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). 
Приватна аудиторська фірма "Олександр і К", код ЄДРПОУ 30525809. Місцезнаходження 02192, м.Київ, вул. Юності 
8/2, оф.47. Свідоцтво АПУ № 2150 від 30.03.2001 р. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності; 

13 років 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 
4 роки 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 
інші аудиторські послуги не надавались 

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 
Протягом останніх 5 років ПрАТ "СК"Реноме" користувалось послугами двох аудиторських компаній: 
- Приватна аудиторська фірма "Олександр і К", код ЄДРПОУ 30525809; 
- Аудиторська фірма "ЛІМІТЕДІНФОРМ", код ЄДРПОУ 20595308 (попередній зовнішній аудитор). 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та фактів подання недостовірної 
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком не було. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг; 

Скарги споживачів розглядаються компанією в порядку, передбаченому чинним законодавством 
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прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги; 

Працівник фінансової установи, уповноважений розглядати скарги - Кривошапка Вячеслав Васильович 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
Протягом 2012 року до ПрАТ "СК"Реноме" скарг стосовно надання фінансових послуг не надходило 

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

Протягом 2012 року позовів до Суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою не було. 

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

Територія 

Оргянізаційно-
правова форма 
господарювання 
Орган 
державного 
управління 
Вид економічної 
діяльності 
Середня 
кількість 
працівників (1) 
Одиниця виміру 

Приватне акціонерне твариство "Страхова компанія 
"Реноме" 
ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Приватне акціонерне товариство 

Не визначено 

Інші послуги у сфері страхування 

15 

Адреса 

тис.грн. 

вул. Боричів Тік, буд. З, м. Київ, Київська область, 
04070 

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Д а т а 

за ЄДРГІОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за СПОДУ 

за КВЕД 

КОДИ 
2013.01.01 

19247460 

8038500000 

234 

0 

66.03.0 

Б а л а н с 
станом на 31.12.2012 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

Код На початок На кінець 
Актив рядка звітного періоду звітного періоду 

1 2 і 4 
1. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 

залишкова вартість 010 123 123 
первісна вартість 011 123 123 
накопичена амортизація 012 (0) (0) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

залишкова вартість 030 130 148 
первісна вартість 031 342 413 
знос 032 (212) (265) 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
первісна вартість 036 0 0 
накопичена амортизація 037 (0) (0) 

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

040 0 0 підприємств 040 0 0 

інші фінансові інвестиції 045 4814 4814 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 81893 89245 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 81893 89245 
знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом 1 080 86960 94330 
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 32 зо 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
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Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

чиста реалізаційна вартість 160 262 283 
первісна вартість 161 292 316 
резерв сумнівних боргів 162 (ЗО) (33) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 
за бюджетом 170 0 40 
за виданими авансами 180 186 502 
з нарахованих доходів 190 0 0 
із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5 0 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 246 394 
у тому числі в касі 231 0 0 
в іноземній валюті 240 17 13 

Інші оборотні активи 250 0 0 
Усього за розділом 11 260 748 1262 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 87708 95592 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 19550 19550 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 41 6520 
Резервний капітал 340 212 212 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 62693 63382 
Неоплачений капітал 360 (0) (0) 
Вилучений капітал 370 (0) (0) 
Накопичена курсова різниця 375 (0) (0) 
Усього а розділом 1 380 82496 89664 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 21 20 
Інші забезпечення 410 0 0 
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 345 420 
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 416 (186) (256) 

Вписуваний рядок 417 0 0 
Вписуваний рядок 418 0 0 
Цільове фінансування^) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 180 184 
III. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 652 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 4505 4854 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 4505 5506 
IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 114 73 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 

з одержаних авансів 540 0 0 
з бюджетом 550 154 95 
з позабюджетних платежів 560 0 0 
зі страхування 570 0 0 
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з оплати праці 580 0 0 
з учасниками 590 0 0 
із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 259 70 
Усього за розділом ІУ 620 527 238 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 87708 95592 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики. 
(2) 3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)0 . 

Примітки: д/н 

Керівник /У/ ^ 

ї ^ ї ї КОМП 
Головний бухгап"Т||). р ^ 1 П/ 

Кривошапка Вячеслав Васильович 

Притика Світлана Анатоліївна 
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Підприємство 
Приватне акціонерне твариство "Страхова 
компанія "Реноме" 
ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Не визначено 
Територія 
Орган державного 
управління 
Організаціґіно-правова 
форма 
господарювання 
Вид економічної 
діяльності 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Одиниця виміру тис.грн. 

Приватне акціонерне товариство 

Інші послуги у сфері страхування 

Д а т а 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

КОДИ 
2 0 1 2 . 0 1 . 0 1 

19247460 

8038500000 

0 

234 

66.03.0 

Звіт про фінансові результати 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 474 342 
Податок на додану вартість 015 (0) (0) 
Акцизний збір 020 (0) (0) 

025 (0) (0) 
Інші вирахування з доходу 030 (0) (0) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 474 342 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (0) (0) 
Валовий прибуток: 

прибуток 050 474 342 

збиток 055 (0) (0) 
Інші операційні доходи 060 7187 6470 

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 (2114) (313) 
Витрати на збут 080 (0) (0) 
Інші операційні витрати 090 (3419) (4533) 

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 (0) (0) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100 2128 1966 

збиток 105 (0) (0) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 8 4 
Інші доходи(І) 130 472 61291 
Фінансові витрати 140 (1506) (1759) 
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0) 
Інші витрати 160 (349) (1035) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 о 
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1 2 3 4 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток 
170 753 60467 

збиток 175 (0) (0) 
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

176 0 0 

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

177 (0) (0) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (64) (25) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 
190 689 60442 

збиток 195 (0) (0) 
Надзвичайні: 

доходи 
200 0 0 

витрати 205 (0) (0) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0) 
Частка меншості 215 (0) (0) 
Чистий: 

прибуток 
220 689 60442 

збиток 225 (0) (0) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 (0) (0) 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 1687 1748 
Витрати на оплату праці 240 273 228 
Відрахування на соціальні заходи 250 101 84 
Амортизація 260 53 305 
Інші операційнії витрати 270 3419 2481 
Разом 280 5533 4846 

І. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скориі ована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0 0 

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0. 

Примітки: д/н г ^ ^ ^ р а ї 

Керівник 0 . 
Щ * ® к о м п 
щ * | « Р е н і 

Г о л о в н и й бухга^тґ|[^,1денгифік 
192! 

Кривошапка Вячеслав Васильович 

Притика Світлана Анатоліївна 

2011 р. ©8МА 19247460 



Підприємство 
Приватне акціонерне твариство "Страхова компанія 
"Реноме" 
ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Приватне акціонерне товариство 

Інші послуги у сфері страхування 

Територія 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 
Вид економічної 
діяльності 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Одиниця виміру тис.грн. 

Д а т а 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

КОДИ 
2012 .01 .01 

19247460 

8038500000 

234 

66.03.0 

Звіт про рух грошових коштів 
за 2012 рік 

Форма N 3 К о д з а Д К У Д 1801004 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 о 

.5 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9828 8740 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 0 0 
Повернення авансів 030 0 15 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 1 
Інші надходження 080 260 393 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

090 7029 4978 

Авансів 095 0 0 
Повернення авансів 100 0 33 
Працівникам 105 225 189 
Витрат на відрядження 110 0 0 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 536 582 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 87 21 
Відрахувань на соціальні заходи 125 110 92 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 1080 1071 

Цільових внесків 140 0 0 
Інші витрачання 145 296 570 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 725 1613 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 725 1613 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 

фінансових інвестицій 180 0 0 

необоротних активів 190 0 0 
майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 
відсотки 210 8 4 

дивіденди 220 0 0 
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Інші надходження 230 0 0 
Придбання: 

фінансових інвестицій 
240 0 0 

необоротних активів 250 71 0 
майнових комплексів 260 0 0 

Інші платежі 270 0 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -63 4 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -63 4 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 1539 0 
Інші надходження 330 0 42 
Погашення позик 340 440 0 
Сплачені дивіденди 350 0 0 
Інші платежі 360 1617 1621 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -518 -1579 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -518 -1579 
Чистий рух коштів за звітній період 400 144 38 
Залишок коштів на початок року 410 263 225 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 407 263 
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КОДИ 
2012.01.01 

Підприємство 
Територія 

Орган державного управління 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Вид економічної діяльності 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Одиниця виміру тис.грн. 

Дата 
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 'Реноме" 
ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Не визначено 

Приватне акціонерне товариство 

Інші послуги у сфері страхування 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

19247460 
8038500000 

0 

234 

66.03.0 

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл 
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
З а л и ш о к н а п о ч а т о к р о к у 010 19550 0 0 41 212 60198 0 0 80001 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 
0 

0 2495 0 0 2495 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року 

050 19550 0 0 41 212 62693 0 0 82496 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 6479 0 0 0 0 6479 

Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 1 10 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
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активів 
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130 0 0 0 0 0 689 0 0 689 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 
збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 6479 0 689 0 0 7168 

Залишок на кінець року 
а / д Г ^ * . 

0 0 652(1 212 63382 0 0 89664 

Примітки:д/н 
Керівник 
Головний бухгалтер 

201 1 р. ©8VIА 19247460 
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Примітки до фінансової звітності 
ПрАТ «СК «Реноме» 

за 2012 рік 

Загальна інформація 

Повна назва Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Реноме» 

Код ЄДРПОУ 19247460 

Юридична адреса м. Київ, вул. Боричів Тік, 3 

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 3 

Телефони, факс 425-88-40 

Веб-сайт компанії \улуи/.гепоте-к.кіеу.иа 

ПрАТ «Страхова компанія «Реноме» є страховиком за законодавством України та 
здійснює добровільні та зв'язкові види страхування інші ніж страхування життя. 

Фінансова звітність на 31 грудня 2012 року складено відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання та 
об'єктивно відображає фінансовий стан товариства, фінансові результати та грошові потоки. 
Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні", прийнятого 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ із застосуванням 
комп'ютерної програми « 1С Бухгалтерія». 

Основа підготовки фінансової звітності 

Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності товариство, згідно з 
обліковою політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 року, у зв'язку з цим були внесені 
зміни в облікову політику товариства. Підготовка першої фінансової звітності за МСФЗ 
здійснювалося з урахуванням положень МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності». Згідно облікової політики підприємства страхові резерви,як виключення, не 
перераховувались. По всіх показниках активу балансу був проведений аналіз для признання 
активу. 
Історична вартість 
Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості. Компанія вперше 
готує фінансову звітність за підсумками 2012 року відповідно до МСФЗ. 
Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності 
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і валютою 
представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. 
Облік інфляції 
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною економікою, 
і з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 29 "Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була виражена в одиниці виміру, яка діяла на 
дату балансу. 
Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також 
суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними 
допущення грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обгрунтованими за 
даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та 
зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки грунтуються на 



розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть 
відрізнятися від цих оцінок. 
Зокрема, інформація про суттєві сферах невизначеності оцінок і ключові судження при використанні 
облікової політики представляється далі: 
Основні причини невизначеності оцінок. 
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу. 
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу, являє собою ціну, за якою була б 
проведена операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на 
який Компанія має безпосередній доступ. При оцінці справедливої вартості фінансових активів 
керівництво використовує ціну пропозиції відповідно до котирувань на активному ринку, керівництво 
використовує методи дисконтованих грошових потоків. При використанні методів дисконтованих 
грошових потоків керівництво використовує ставки дисконту, які використовуються до подібних 
інструментах і до емітентів з подібним кредитним рейтингом. 
Основні облікові оцінки та припущення 
a. Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація на 
нематеріальні активи та основні засоби, нараховується протягом терміну їх корисного використання. 
Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив 
буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет подальшого 
відповідності. Що стосується активів тривалого користування, зміни в використаних оцінках можуть 
призвести до значних змін балансової вартості. 
b. Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на прибуток. Е̂  ході 
звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій і розрахунків, остаточна оцінка податків 
по яких є невизначеною. В результаті, компанія визнає податкові зобов'язання виходячи з оцінок того, 
чи будуть додаткові податки та проценти підлягати виплаті. Ці податкові зобов'язання визнаються, 
коли (незалежно від переконаності компанії втому , що позиції її податкової декларації є відповідними) 
компанія вважає, що деякі позиції можуть оскаржуватися податковими інспекціями і не задовольняти 
їх повною мірою після перевірки. Компанія вважає, що вона нараховує податкові зобов'язання 
належним чином для всіх відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, 
включаючи минулий досвід та інтерпретації податкового законодавства. Дані оцінки засновані на 
оцінках і припущеннях, і можуть включати в себе ряд складних суджень про майбутні події. У тій мірі, 
в якій остаточні податкові наслідки таких питань відрізняються від визнаних сум, така відмінність буде 
впливати на витрати з податку на прибуток протягом періоду, в якому була зроблена оцінка. 
c. Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування 
поточного зобов'язання за минулим події, можливості переходу економічних вигод та достовірної 
оцінки суми витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, інформація про 
непередбачене зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Реалізація будь-
якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або розкрита у фінансовій 
звітності, може мати суттєвий вплив на фінансове становище Компанії. Застосування даних принципів 
облікової політики щодо судових справ, вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і 
юридичних питань поза її контролем. Компанія переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям 
у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій 
звітності. Серед тих факторів, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву -
характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок та потенційний рівень збитків в тій 
юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його 
Протягом після дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, 
досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, 
як воно має намір відреагувати на судовий процес, вимога або оцінку. 
Припущення про безперервність діяльності Компанії 
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде функціонувати 
невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та виконання 
зобов'язань в ході звичайної діяльності. 
Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних умов на 
операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Ця 
фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої 
невизначеності. Про таких коректуваннях буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде 
можливо оцінити. 



Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту 
про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал 

станом на 31.12.2012 р. 
1. Група основних засобів «Будинки й приміщення» та «Інвестиційна нерухомість» відображаються у фінансовій 

звітності за справедливою вартістю, всі інші групи відображаються за вартістю придбання за мінусом накопиченого 
зносу. 
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання основних засобів без 
урахування очікуваної залишкової вартості. 
Термін корисного використання по групам: 

Група Термін корисного використання 
Меблі 5 років 

Транспортні засоби 5 років 

Офісне обладнання 5 років 

Інше 1 рік 

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії відображені наступні основні засоби вартістю: 

Транспортні Меблі 
Офісне 

Всього 
засоби Меблі обладнання 

Всього 

Первісна вартість 

На 01 січня 2012 р. - 165 177 342 

Введено - 19 - -

Вибуло - - - -

На 31 грудня 2012 52 184 177 413 

Амортизація 

На 01 січня 2012 р. - 139 73 177 

1 Іраховано за рік - 21 32 53 

На 31 грудня 2012 - 160 105 265 

Чиста вартість - - - -

На 31 грудня 2012 52 24 72 148 

2. На балансі Компанії відображена за справедливою вартістю Інвестиційна нерухомість, яка 
складається з нежитлової 9-ти поверхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 5 літера 10-А. 
Станом на 31.12.2012 р. було здійснено експертну оцінку Інвестиційної нерухомості із залученням 
незалежного оцінщика. За результатами експертної оцінки вартість Інвестиційної нерухомості було 
визначено в розмірі 89 245 тис. грн. 

Загальна вартість дооцінки до справедливої вартості Інвестиційної нерухомості станом на 
31.12.2012 р. становить 6479 тис. грн. віднесена на додатковий капітал в частині дооцінки активів. 

3. Нематеріальні активи представлені: 
-Безстроковими ліцензіями на страхову діяльність підприємства. 

Вартість нематеріальних активів оцінена за ціною придбання і складає на 123 тис. грн. Амортизація не 
нараховується, оскільки неможливо визначити термін користування. 

4. На балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 4 814 тис. 
грн., які складаються з простих іменних акцій українських емітентів. Компанія в своїй обліковій 
політиці прийняла рішення використовувати акції, як фінансові активи, доступні для продажу, і 
оцінювати акції українських емітентів, які не обертаються на організованому ринку, і не мають 
ринкових котировок за собівартістю з урахування збитків від зменшення корисної вартості. За 
оцінками керівництва збитків від зменшення корисності акцій немає. 

5. Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 
Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). В 2012 
році на витрати віднесено запасів в сумі 1 687 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок запасів 



складає ЗО тис. грн. 

6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 316 тис. грн. Вона складається з 
заборгованості по оплаті послуг оренди. Резерв сумнівних боргів формувався і на кінець 2012 року 
складає 33 тис. грн., а чиста реалізаційна вартість - 283 тис. грн. 

7. На балансі Компанії відображені Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
- з бюджетом в сумі 40 тис. грн. (податок по додану вартість); 
- за виданими авансами в розмірі 502 тис. грн. (заборгованість за авансовим платежем, здійсненим в 
оплату вартості електроенергії) . 

8. Грошові кошти включають в себе кошти на рахунках та депозити в банках в національній валюті і 
становлять на кінець звітного періоду 407 тис. грн. Вони включають в себе: 
- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті - 294 тис. грн.; 
- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті - 100 тис. грн.; 
- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті - 13 тис. грн. 

9. Статутний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Статутний капітал був 
сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок 
підприємства. Сума сформованого статного капіталу ПрАТ «СК «Реноме» станом на 31.12.2012 рік 
становить 19 550 тис.грн. 

10. Інший додатковий капітал представлений дооцінкою активів (основних засобів) і складає 6 520 тис. 
грн. Також збільшення додаткового капіталу відображено у Звіті про власний капітал. 

11. Резервний капітал складає 212 тис. грн. і формується згідно установчим документам. 

12. Нерозподілений прибуток складає 63 382 тис. грн. 

13. Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду 
становить 20 тис. грн. 

14. Компанія надає послуги з видів страхування інших, ніж страхування життя, тому формує та веде 
облік таких страхових резервів за видами страхування: 

Незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що 
відповідають страховим ризикам,які не минули на звітну дату; 
Збитків,що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за 
відомими вимогами страхувальників^ яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови 
у виплаті страхової суми або страхового відшкодування. 

Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників 
щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Частки 
перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування визначаються 
одночасно з розрахунком страхових резервів. 

Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. 
Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій , 
розрахованих за кожним видом страхування. 

Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2012 року здійснювався методом 
визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою товариства, а саме: 
Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 1,0 залежно від 
часток надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у розрахунковий період, а 
саме у кожному місяці попередніх дев 'яти місяців і обчислюється так: 

частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 
множаться на 1/4, 
частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 
множаться на '/г, 
частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду 
множаться на УА. 

Отримані суми додаються. Сума страхових резервів на звітну дату становить 420 тис.грн. 



Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування 
визначається у залежності від належних до сплати перестраховикам суми часток страхових платежів 
від операцій з перестрахування і становить на кінець року 256 тис. грн. 
Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється в порядку, 
за яким визначається величина резервів незароблених премій за видами страхування з дати вступу в 
дію договору перестрахування. 

Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах відображаються за 
окремими статтями балансу товариства, як зобов'язання . І складають: 

Страхові резерви - 420 тис. грн.; 
Частка перестраховика у страхових резервах - 256 тис. грн. 

Станом на 31.12.2012 р. Компанія здійснила перевірку адекватності страхових зобов 'язань на підставі 
аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і обранням найкращої оцінки та з 
використанням загальноприйнятих актуарних методів. Для оцінки адекватності страхових зобов'язань 
був залучений фахівць з актуарної та фінансової математики. Він зробив висновок, що Компанія має 
адекватні страхові зобов 'язання. 

15. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові фінансові зобов 'язання оцінюються на кінець 
звітного періоду за амортизованою собівартістю, і складають відповідно 652 тис. грн. і 4 854 тис. грн. 

16. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 73 тис. грн. 

17. Поточні зобов 'язання за розрахунками, зокрема з бюджетом складають 95 тис. грн., і 
представляють собою заборгованість по податку на землю в сумі 87 тис. грн., податку на прибуток 
підприємств - 8 тис. грн. 

18. Інші поточні зобов 'язання включають податкових кредит з податку на додану вартість в сумі 70 
тис. грн. 

19. Визнання доходів 
Компанія отримує доходи від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страхування життя. 
Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок товариства першої 
частини страхових платежів, якщо інше не обумовлено договорами страхування. Дохід визнається, 
якщо існує впевненість, що товариство отримує страхову премію від проведення операцій страхування 
і перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків. враховуються рівномірно 
протягом періоду дії договору страхування. 

При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в обсягах, що 
перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою перестрахування є підвищення 
фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності та перерозподілу збитків у разі 
настання страхових випадків за прямими договорами страхування. Щодо економічної доцільності 
укладання договорів перестрахування, в частині отримання прибутку, врахувати настання або не 
настання страхових випадків з точністю не можливо. Договори перестрахування оцінюються для того, 
щоб визначити можливість істотного збитку. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зароблена страхова премія) за 2012 рік 
складає 474 тис. грн. 

Інший дохід визнається, коли є впевненість, що товариство отримає економічні вигоди від 
проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за вирахуванням 
витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція. 
Компанія отримала інший операційний дохід від здачі в оренду інвестиційної нерухомості. 

Дохід від здачі в оренду інвестиційної нерухомості (інший операційний дохід) за 2012 рік складає 7 1 87 
тис. грн. 

Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші 
витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю. 



Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх 
економічних вигодах, які пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які можуть 
бути визначені. 

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів. 
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні 
економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
вимогам визнання як актив у балансі. 

За 2012 рік Компанія понесла такі витрати і доходи: 

Вид витрат, доходів Сума, тис. грн 
Адміністративні: 2 114 
- матеріальні витрати 1 687 
- витрати на оплату праці 273 
-відрахування на соц. заходи 101 
- амортизаці основних засобів 53 
Інші операційні витрати: 3 419 
- агентські послуги 300 
- податок на землю 1 039 
- ремонт приміщення 1 009 
- послуги по охороні приміщення 329 
- пожежно-профілактичні послуги 47 
- інші послуги господарського призначення 695 
Інші доходи, представлені доходами від: 472 
- приведення «Інші довгострокові позики в національній валюті» до 447 
амортизаційної собівартості 
- дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 24 
Фінансові витрати (% за кредит) 1 506 
Інші витрати представлені витратами від: 349 
- приведення «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» до 
амортизаційної собівартості 

20. Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності не 
пов'язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу 
України, і складають 64 тис. грн. 
У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не скориговані на суми відстрочених 
податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і 
зобов'язань та їх вартістю. 

21. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом. Головною ціллю складання Звіту 
про рух грошових коштів являється аналіз змін, які виникли в грошових коштах Компанії на протязі 
року, а також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій. Зокрема, в статті Звіту про рух 
грошових коштів «Інші надходження в результаті операційної діяльності» знайшли відображення 
грошові кошти, які прийшли на рахунок компанії : 

Вид надходження Сума, тис. грн 
Погашення виданої поворотної допомоги 158 
Помилково перераховані кошти 79 
Позитивний результат продажу іноземної валюти 20 
Інші надходження в результаті операційної діяльності 3 
Всього Інші надходження в результаті операційної діяльності 260 

В статті Звіту про рух грошових коштів «Інші втрачання в результаті операційної діяльності» 
знайшли відображення грошові кошти, які перераховані з рахунок компанії, як поворотна допомога. 

Інші платежі в результаті фінансової діяльності, відображають грошові кошти, які перераховані з 
рахунок компанії, як оплата відсотків за кредит і складають 1617 тис. грн. 



Аналітична інформація щодо трансформаційних коригувань за окремими статтями Балансу 
станом на 01.01.2012 р. (31.12.2011 р.). 

1. Коригування, пов'язані перекласифікацією нематеріальних активів 
На рахунку 209 «Інші матеріали» обліковувалась вартість придбаних ліцензій на страхування, які 
згідно з М С Ф З повинні обліковуватись на рахунках НМА. Тому на 01.01.2012 р. була проведена 
перекласифікація ліцензій з рахунку «Інші матеріали» на рахунок НМА. 

Дт НМА Кт Інші матеріали 123 тис. грн. 

2. Коригування суми довгострокової кредиторської заборгованості 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображено Інші Довгострокові фінансові 

зобов'язання в розмірі 7 050 тис. грн., які складається із суми кредиту виданого банком. Строк 
погашення кредиту 2017 рік. Дата отримання кредиту 2010 рік. 

На кінець кожного звітного періоду Інші Довгострокові фінансові зобов 'язання відображаються за 
амортизованою собівартістю. 

Розрахунок амортизованої собівартості заборгованості, наданої на 7 років. 

Рік Річна сума 
амортизації 
(ставка 7,75%) 

Амортизована 
собівартість на 
кінець року 

2010 4181 

2011 324 4505 

2012 349 4854 

2013 376 5230 
2014 405 5636 
2015 437 6072 

2016 471 6543 

2017 507 7050 

* - на кінець 2010 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору (п=7, 
і=7,75%) = 0,5930. Амортизована собівартість = 7 050*0,5930= 4 181 

Таким чином, на 01.01.2012 р. амортизована собівартість складає 4 505 тис. грн. 
т р а н с ф о р м а ц і й н а п р о в о д к а м а є в и г л я д : 

Дт Інші Довгострокові фінансові зобов'язання Кт Прибуток нерозподілений 2 545 тис. грн. 

3. Нарахування резерву відпусток 
Резерв відпусток станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії не відображений. За даними розрахунку 
розмір резерву становить 20 тис. грн. 
Необхідно нарахувати забезпечення в сумі резерву відпусток: 
Дт Прибуток нерозподілений Кт Забезпечення резерву відпусток 20 тис. грн. 

4. Нарахування резерву сумнівних боргів. 
Резерв сумнівних боргів на 01.01.2012 р. на балансі Компанії не відображений. За даними розрахунку 
розмір резерву становить 30 тис. грн. 

Необхідно нарахувати забезпечення в сумі резерву сумнівних боргів: 

Дт Прибуток нерозподілений Кт Резерв сумнівних боргів ЗО тис. грн. 

Голова правління ПрАТ «СК «Реноме» — - — В.В. Кривошапка 

Головний бухгалтер / / С.А. Притика 



Журнал реєстрації ПрАТ «СК «Реноме» 
на дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. 

№п/п Зміст коригу вання Дебет Кредит Сума, тис. грн. 
І Перекласифікація НМА НМА Інші матеріали 123 

2 Відображення приведення Інші Довгострокові фінансові 
зобов'язання до значення амортизованої собівартості 

Інші Довгострокові 
фінансові 
зобов'язання 

Нерозподілений 
прибуток 
інвестиції 

2 545 

3 Відображення забезпечення в сумі резерву відпусток Нерозподілений 
прибуток 

Забезпечення 20 

4 Відображення нарахування резерву сумнівних боргів Нерозподілений 
прибуток 

Резерв сумнівних боргів 30 

> 

B.В. Кривошапка 

C.А. Притика 

І олова правління 
ПрАТ «СК «Реномех 

"оловний бухгалтер 


