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ПУБЛТЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО"
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33295475
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21050, УкраУна, Вжннцька обл., м.Вжниця, вул. Хл1бна, буд. 25 .

1.5. М1жм1ський код, телефон та факс ем!тента
0432 508 107, 0432 508 108

1.6. Електронна поштова адреса ем1тента
тГо@к-пп5Со.сот .иа
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(номер та найменування офщжного друкованого

видання) (дата)
\уту.к-пп$1о.сот.

2.3. Р^чна жформашя розмшена на власнж сторжш ________иа________ в мереж1 Тнтернет 27.04.2013
(адреса сторжки) (дата)



Змкт
Ввдмггьте (Х), якщо В1ДПОВ1ДНа шформацш М1ститься У р1ЧН1й 1нформаЦ11

1. Основш ведомости про емггента:
а) едентифжацшт рекызити, мюцезнаходження емггента
б) шформащя про державну реестрацш емггента
в) банки, що обслуговують емггента
г) основн1 види Д1ЯЛЬноСт1
г) шформащя про одержат лщензп (дозволи) на окрем1 види д1яльносп
д) ведомосп щодо належносп емггента до будь-яких об'еднань педприемств
е) шформащя про рейтингове агентство
е) шформащя про органи управлшня емггента

2. 1нформащя про засновнишв та/або учаснишв емггента та к1льк1сть 1 вартють акцш (розм1ру часток, 
па1в)
3. 1нформащя про чисельнють пращвнишв та оплату 1х прац
4. 1нформаця про посадових оаб емггента:

а) шформащя щодо освгга та стажу роботи посадових ос1б емггента
б) шформащя про володшня посадовими особами емггента акщями емггента

5. 1нформащя про ос1б, що володшть 10 ведсотками та б1льше акцш емггента
6. 1нформаця про загальш збори акцюнер1в
7. 1нформащя про диведенди
8. 1нформаця про юридичних оаб, послугами яких користуеться емггент
9. Ведомости про цшш папери емггента:

а) шформащя про випуски акцш емггента
б) шформащя про обл1гацп емггента
в) шформащя про 1нш1 цшш папери, випущеш емггентом
г) шформащя про похедш цшш папери
г) шформащя про викуп власних акцш протягом звггаого перюду
д) шформащя щодо виданих сертиф1кат1в щнних папер1в

10. Опис б1знесу
11. 1нформащя про майновий стан та фшансово-господарську д1яльшсть емггента:

а) шформащя про основш засоби емггента (за залишковою варпстю)
б) шформащя щодо вартости чистих актив1в емггента
в) шформащя про зобов'язання емггента
г) шформащя про обсяги виробництва та реал1заци основних вид1в продукцп 
г) шформащя про соб1варт1сть реал1зовано1' продукцп

12. 1нформащя про гаранти третьо! особи за кожним випуском боргових щнних папер1в
13. Ведомосп щодо особливо! шформацп та шформацп про шотечш щнш папери, що виникала 
протягом звггаого перюду
14. 1нформащя про стан корпоративного управлшня
15. 1нформащя про випуски шотечних обл1гацш
16. 1нформащя про склад, структуру 1 розм1р шотечного покриття:

а) шформац1я про розм1р шотечного покриття та його сшвведношення з розм1ром (сумою) 
зобов'язань за шотечними облтащями з цим шотечним покриттям

б) шформащя щодо сшвведношення розм1ру шотечного покриття з розм1ром (сумою) зобов'язань 
за шотечними обл1гац1ями з цим шотечним покриттям на кожну дату тсля змш шотечних актив1в у 
склад1 шотечного покриття, яш ведбулися протягом звггаого перюду

в) шформащя про замши шотечних актив1в у склад1 шотечного покриття або включення нових 
шотечних актив1в до складу шотечного покриття

г) ведомост про структуру шотечного покриття шотечних обл1гацш за видами шотечних актив1в 
та шших актив1в на к1нець звггаого перюду

г) ведомост щодо педстав виникнення у емггента шотечних обл1гацш прав на шотечш активи, яш 
складають шотечне покриття за станом на кшець звггаого року
17. 1нформащя про наявшсть прострочених боржником строк1в сплати чергових платеж1в за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено шотеками, яш 
включено до складу шотечного покриття
18. 1нформащя про випуски шотечних сертифжапв
19. 1нформащя щодо реестру шотечних активгв
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20. Основш ввдомосп про ФОН
21. 1нформащя про випуски сертифшапв ФОН
22. 1нформащя про оаб, що володшть сертифжатами ФОН
23. Розрахунок вартосп чистих актив^в ФОН
24. Правила ФОН
25. Фшансова звггшсть емггента, яка складена за положениями (стандартами) бухгалтерського облжу
26. Котя(1) протоколу^в) загальних збор^в емггента, що проводились у звггаому рощ (для
акцюнерних товариств) (додаеться до паперово1 форми при поданш шформацп до Комки) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фшансова звггакть емггента, яка складена за м1жнародними стандартами фшансово! звиносп X
29. Звгт про стан об'екта нерухомосп (у раз  ̂емкй щльових облкацш тдприемств, виконання 
зобов'язань за якими здшснюеться шляхом передач^ об'екта (частини об'екта) житлового буд^вництва)
30. Примгтки:
1нформащя, що вщсутня у змкт1, не додаеться з наступних причин:
Товариство до будь-яких об'еднань шдприемств не входить.
Ф1зичних ос1б засновнишв товариство не мае.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Ф1зичних ос1б, що володшть 10 в1дсотк1в та б1льше акцш емггента товариство не мае.
Нарахувань та виплати див1денд1в не проводилось.
Обтгаци, торгов1, боргов1 та шш1 щ нт папери, кр1м простих 1менних акцш товариство не випускало.
Власних акцш товариство у звггаьому перюд1 не викупало.
Обтгаци, торгов1, боргов1 та 1нш1 щнш папери, кр1м простих 1менних акцш товариство не випускало.
1нформащя про обсяги виробництва та реал1заци основних вид1в продукци та 1нформац1я про соб1варткть 
реал1зовано1 продукци так як дохвд (виручка) в1д реал1заци продукци за звгтний перюд складае менше шж 5 
млн.грн.
Гаранпй трепх оаб по боргових цшних паперах Товариство не отримувало.
Р1чна фшансова звггакть, на 31.12.2012 р. складалась вщповщно до М1жшродних стандарпв фшансово1 звггаост!
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3. Основш ввдомосп про емггента
3.1. 1дентифжацшш рекшзити, мкцезнаходження ем^ента
3.1.1. Повне найменування

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявностГ)

ПАТ "СК "М1СТО"
3.1.3. Оргашзацшно-правова форма

Акцюнерне товариство
3.1.4. Поштовий ^ндекс

21050
3.1.5. Область, район

Вшницька обл.
3.1.6. Населений пункт

м.Вшниця
3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Хл1бна, буд. 25 .
3.2. 1нформащя про державну реестращю емп'ента
3.2.1. Сер^я  ̂номер свщоцтва

А01 №213547
3.2.2. Дата державно1 реестрацп

08.08.2008
3.2.3. Орган, що видав свщоцтво

Голоспвська районна у шси Киев1 державна адмш1стращя
3.2.4. Зареестрований статутний каптал (грн.)

14 000 000
3.2.5. Сплачений статутний каттал (грн.)

14 000 000
3.3. Банки, що обслуговують емггента
3.3.1. Найменування банку (фшп, ввддшення банку), який обслуговуе емггента за поточним рахунком у 
нацюнальнш валюп

ПАТ "КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку

302689
3.3.3. Поточний рахуно к

26500055300151
3.3.4. Найменування банку (фш1', вщдшення банку), який обслуговуе емггента за поточним рахунком у шоземнш 
валюп

АТ "ПроКредит Банк", м. Ки1в
3.3.5. МФО банку

320984
3.3.6. Поточний рахунок

26504210114882
3.4. Основш види д^яльност^

65.12 - 1нш1 види страхування кр1м стахування життя;
65.20 - Перестрахування.

3.5. Гиформащя про одержат лщензп (дозволи) на окрехп види .цильиосп

Вид д^яльност^ Номер лщензп 
(дозволу)

Дата
видач^ Державний орган, що видав

Дата 
закшчення 
дп лщензп 
(дозволу)

1 2 3 4 5
страхування майна (кр1м 
зал1зничного, наземного, 

повиряного, водного транспорту 
(морського внутршнього та шших 

вид1в водного транспорту), 
вантаж1в та багажу

584170 25.05.2011 Державна комю1я з регулювання 
риншв фшансових послуг 

Украши

безстрокови
й
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(вантажобагажу)).
Опис Термш дп зазначено! лщензп безстроковий.
страхування вщ вогневих ризик1в та 

ризикгв стихшних явищ
584171 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш дп зазначено! лщензп безстроковий
страхування фшансових ризикгв 584173 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш дп зазначено! лщензп безстроковий.
страхування наземного транспорту 

( ^ м  зал^зничного)
584174 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш дп зазначено! лщензп безстроковий.
страхування вщ нещасних випадк1в 584175 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
страхування вщповвдальносп 
перед трепми особами ( ^ м  
цившьно! вщповщальносп 

власникгв наземного транспорту, 
ввдповщальносл власник1в 

повпряного транспорту, 
ввдповщальносл власник1в 

водного транспорту (включаючи 
ввдповщальшсть перев^зник

584172 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 
риншв фшансових послуг 

Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
страхування вантаж1в та багажу 

(вантажобагажу)
584176 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
особисте страхування пращвникгв 
в1домчо! ( ^ м  тих, якг працюють в 

установах  ̂оргашзацях, що 
фшансуються з Державного 

бюджету Укра!ни) та альсько!
пожежно! охорони  ̂члешв 

добровшьних пожежних дружин 
(команд).

584177 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 
риншв фшансових послуг 

Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я)
584179 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
страхування медичних витрат 584180 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 

риншв фшансових послуг 
Укра1ни

безстрокови
й

Опис Термш ди зазначено! лщензп безстроковий.
страхування цив№но! 

ввдповщальносл суб'екпв 
господарювання за шкоду, яку 

може бути запод^яно пожежами та 
авар^ями на об'ектах тдвищено! 

небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечш об'екти та

584178 25.05.2011 Державна ком^с^я з регулювання 
риншв фшансових послуг 

Укра1ни

безстрокови
й
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об'екти, господарська д1яльшсть на 
яких може призвести д

Опис Термш дп зазначено1 лщензп безстроковий.

4. Тнформащя про засновнимв та/або учасиикт емпеита та кш ьккть I варисть акцш (роппру часток, паТв)

Найменування юридичноТ 
особи засновника та/або 

учасника

Код за еДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Мкцезнаходження

Ввдсоток акцш 
(часток, паТв), ям  

належать 
засновнику та/або 

учаснику (ввд 
загальноТ кшькосп)

Вшницька мюька рада 25512617 21000, Вшницька обл., м. Вшниця, 
вул. Соборна, 59 98

Комунальне шдприемство 
"Вшницьке 

трамвайно-тролейбусне 
управлшня"

03327925 21000, Вшницька обл., м. Вшниця, 
Хмельницьке шосе , 29 1

МКП "Вшницязеленбуд" 05479361 21036, Вшницька обл., м. Вшниця, 
Максимовича, 24 1

Пр1звище, 1ч 'я , по батьков^ 
ф^зичноТ особи

Сер^я, номер, дата видач^ та найменування органу, 
який видав паспорт

Висоток акцш 
(часток, паТв), яю 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (ввд 
загальноТ кшькосп)

Усього 100

5. 1нформащя про чисельшсть пращвнишв та оплату Тх прац|
Середньооблшэва чисельшсть штатних пращвнишв облжового складу (ос1б)- 30
Середньооблшэва чисельшсть позаштатних пращвнишв та оаб я к  працюють за сумюництвом (оаб)- 6 пращвник. 
Чисельшсть пращвнишв, яш працюють на умовах неповного робочого часу(оаб) - 1
Фонд заробггао1 плати складав в 2012 рощ 1341, 30 тис. грн. (один м1льйон триста сорок одна тис. тридцять грн.), 
в 2011 рощ 739,7 тис. грн. (амсот тридцять дев'ять тис. амсот грн.).

6. 1нформащя про посадових оаб емп'ента
6.1. 1нформащя щодо освйи та стажу роботи посадових о«б емп'ента
6.1.1. Посада

Голова правлшня
6.1.2. Пр^звище, ^м'я, по батьков^ ф^зично1 особи або повне найменування юридично1 особи

Поплавський Олексш Олексшович
6.1.3. Паспортш даш ф^зично1 особи (сер^я, номер, дата видач^ орган, який видав) або вдентифжацшний код за 
еДРПОУ юридично1 особи

АВ 545553 11.09.2003 Леншський РВ УМВС Укра1ни у Вшницьшй обласп
6.1.4. Рж народження

1977
6.1.5. Освта

вища, закончив Вшницький державний техшчний ушверситет, Британський шститут актуарив, 
спещальшсть - актуарш
6.1.6. Стаж кер^вно1 роботи (рок1в)

10
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Акцюнерне товариство "Украшська пожежно-страхова компан1я" - Заступник Голови Правлшня 
Товариство з додатковою в1дпов1дальшстю "Страхова компашя "Вектор" - Директор
6.1.8. Опис

Повноваження Голови Правлшня ПАТ "СК "Мюто" передбачеш Статутом Товариства.
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Винагорода зпдно штатного розкладу.
Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.

6.1.1. Посада
Перший заступник Голови правлшня

6.1.2. Пр1звище, 1м'я, по батьков1 ф1зично! особи або повне найменування юридично! особи
Рибак Микола 1ванович

6.1.3. Паспортн дан ф1зично! особи (сер1я, номер, дата видач1, орган, який видав) або 1дентиф1кацшний код за 
6ДРПОУ юридично! особи

АА 732049 02.04.1998 Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обласп
6.1.4. Р1к народження

1951
6.1.5. Освгга

вища, закончив Ки!вський державний економ^чний ушверситет, спещальнють "економша  ̂управлшня"
6.1.6. Стаж кер1вно! роботи (рок1в)

30
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Директор Вшницького представництва страхова компан^я "Провгга"
6.1.8. Опис

Повноваження Першого заступника Голови Правлшня ПАТ "СК "Мюто" передбачен Статутом 
Товариства.
Винагорода зпдно штатного розкладу. Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.
- Посадова особа Перший заступник Голови Правлшня Рибак Микола 1ванович (паспорт: сер^я АА номер 732049 
виданий Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл. 02.04.1998) звшьнений 30.01.2013 року в зв'язку з 
переходом на шшу посаду. Акщями Товариства не волод^е. Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ 
злочини немае. Перебував на посад^ 1 рж 9 мю. Ршення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 ачня 2013 
року протокол № 33.
- Посадова особа Перший заступник Голови Правлшня Кракгвський Юрш Станюлавович (паспорт: сер^я АВ номер 
006360 виданий Вшницьким РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл. 08.12.1999) призначений 30.01.2013 року. 
Акщями Товариства не волод^е. Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае. Призначений на 
строк ввдповвдно трудового контракту. Протягом свое! д^яльност  ̂ обшмав посади директора Вшницько! обласно! 
дирекци ПАТ "Страхова компашя "Ушверсальна", члена Правлшня ПАТ "Страхова компашя "Мюто", заступника 
Голови Правлшня ПАТ "Страхова компашя "Мюто". Ршення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 счня 
2013 року протокол № 33.

6.1.1. Посада
Заступник Голови правлшня

6.1.2. Пр1звище, 1м'я, по батьков1 ф1зично! особи або повне найменування юридично! особи
Крашвський Юрш Станюлавович

6.1.3. Паспортш дан ф1зично! особи (сер1я, номер, дата видач1, орган, який видав) або 1дентиф1кацшний код за 
6ДРПОУ юридично! особи

АВ 006360 08.12.1999 Вшницьким РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл.
6.1.4. Р1к народження

1983
6.1.5. Освгга

вища, зактнчив Вшницький торгово - економ^чний шститут, спещалют з фшанав
6.1.6. Стаж кер1вно! роботи (роктв)

7
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Публ^чне акщонерне товариство "Страхова компашя "Ушверсальна" у м.Вшниця
6.1.8. Опис

Повноваження заступника Голови Правлшня ПАТ "СК "Мюто" передбачеш Статутом Товариства та 
посадовою шструкщею.
Винагорода зпдно штатного розкладу Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.

Обрано на посаду члена Правлшня Кракгвського Юр^я Станюлавовича (Паспорт сер^я АВ №006360, виданий
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Вшницьким РВ УМВС Укра1ни у Вшницьшй обласп 08.12.1999р.), часткою у статутному каштат ПАТ "СК 
"Мюто" не волод1е; строк на який призначено - 3 роки, шш1 посади, яш займала ця особа - кер1вник представництва 
страхово1 компани.
Зпдно з Наказом Голови Правлшня ПАТ "СК "Мюто" № 38 ввд 19.09.2011 року Крашвського Юр1я Станюлавовича 

призначено на посаду Заступника Голови Правлшня (Паспорт сер1я АВ №006360, виданий Вшницьким РВ УМВС 
Украши у В шницьшй обласп 08.12.1999р.), часткою у статутному каттал1 ПАТ "СК "Мюто" не волод1е. Строк на 
який призначено - безстроково. 1нш1 посади, я к  займала ця особа - член Правлшня, начальник управлшня 
страхування. Непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 злочини немае.
- Посадова особа Заступник Голови Правлшня Крашвський Юрш Станюлавович (паспорт: сер1я АВ номер 006360 
виданий Вшницьким РВ УМВС Украши у Вшницьшй обл. 08.12.1999) звшьнений 30.01.2013 року в зв'язку з 
переходом на шшу посаду. Акщями Товариства не волод1е. Непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 
злочини немае. Перебував на посад1 1 рж 4 мю. Ршення прийнято Наглядовою радою Товариства 30 ачня 2013 
року протокол № 33 .
- Посадова особа Заступник Голови Правлшня Рибак Микола 1ванович (паспорт: сер1я АА номер 732049 виданий 
Леншським РВ УМВС Укра1ни у Вшницьшй обл. 02.04.1998) призначений 30.01.2013 року. Акцями Товариства не 
волод1е. Непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 злочини немае. Призначений на строк в1дпов1дно 
трудового контракту. Протягом свое1 д1яльност1 обшмав посади директора Вшницького представництва Страхова 
компан1я "ПРОВ1ТА", Першого заступника Голови Правлшня ПАТ "Страхова компашя "М1сто". Ршення прийнято 
Наглядовою радою Товариства 30 ачня 2013 року протокол № 33.

6.1.1. Посада
Голова Наглядово1 ради ПАТ "СК "Мсто"

6.1.2. Пр^звище, ^м'я, по батьков^ ф^зично1 особи або повне найменування юридично1 особи
Михайлюк 1ван Архипович

6.1.3. Паспортш даш ф^зично1 особи (сер^я, номер, дата видач^ орган, який видав) або щентифжацшний код за 
еДРПОУ юридично1 особи

АВ 036141 13.10.1999 Замостянським РВ УМВС Украши у Вшницьшй обл.
6.1.4. Рж народження

1947
6.1.5. Освта

Вища
6.1.6. Стаж кер^вно1 роботи (рок1в)

36
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Перший заступник мюького Голови м.Вшниця
6.1.8. Опис

Обов'язки 1 повноваження зпдно 1з Статутом Товариства 
Часткою в статутному каштал1 емггента не волод1е. Обрано на термш зпдно Статуту товариства. Додатково займае 
посаду Перший заступник мюького голови Вшницько1' мюько1' ради. Попередне мюце роботи: Перший заступник 
мюького голови В 1нницько1 мюько1* ради. Непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 злочини не мае.

6.1.1. Посада
Член Наглядово1 ради

6.1.2. Пр^звище, ^м'я, по батьков^ ф^зично1 особи або повне найменування юридично1 особи
Фостаковський Дмитро Стефанович

6.1.3. Паспортш даш ф^зично1 особи (сер^я, номер, дата видач^ орган, який видав) або щентифжацшний код за 
еДРПОУ юридично1 особи

АВ 313639 09.01.2002 Замостянським РВ УМВС Украши у Вшницьшй обл.
6.1.4. Рж народження

1977
6.1.5. Освта

вища, закончив Тернопшьську державну медичну академию 1м. Горбачевського
6.1.6. Стаж кер^вно1 роботи (рок1в)

13
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Головний лжар Мюько1' клш1чно1 лжарн №3
6.1.8. Опис
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Повноваження члена Наглядово! ради ПАТ "СК "Мгсто" передбачеш Статутом Товариства. 
Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.
Часткою в статутному кап^тал  ̂емггента не волод^е. Обрано на термш зпдно Статуту товариства. Додатково займае 
посаду Головний лжар Мгсько! клшчно! лжарн №3 м. Вшницг Попередне мюце роботи - Головний лжар Мюько! 
ктшчно! лжарн №3 м. Вшницг

6.1.1. Посада
Член Наглядово! ради

6.1.2. Пр1звище, 1м'я, по батьков1 ф1зично! особи або повне найменування юридично! особи
Бугайчук Володимир 1ванович

6.1.3. Паспортш дан ф1зично! особи (сер1я, номер, дата видач1, орган, який видав) або 1дентифжацшний код за 
6ДРПОУ юридично! особи

АВ 256429 05.10.2001 Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл.
6.1.4. Рж народження

1946
6.1.5. Освгга

вища, закончив Харк1вський шститут ^нженер^в зал^знодорожного транспорту
6.1.6. Стаж кер1вно! роботи (рокгв)

35
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

кер^вник комунального шдприемства
6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядово! ради ПАТ "СК "Мюто" передбачеш Статутом Товариства. 
Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.
Часткою у статутному каштал ВАТ <СК <Мюто> не волод^е; строк на який призначено - 3 роки; посада за 
основним мюцем роботи - кер^вник комунального шдприемства.
-Посадова особа Член Наглядово! ради Бугайчук Володимир 1ванович (паспорт: сер^я АВ номер 256429 виданий 
Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл. 05.10.2001) звшьнений зпдно ршення Загальних збор^в 
акц^онер^в ввд 25.03.2013 протокол № 1, за власним бажанням. Перебував на посад^ 2 роки. Акщями Товариства не 
волод^е.
Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае.
-Посадова особа Член Наглядово! ради Форманюк Микола Вжторович (паспорт: сер^я АА номер 187311 виданий 

Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обл. 15.05.1996) призначений зпдно ршення Загальних збор^в 
акц^онер^в ввд 25.03.2013 року протокол № 1 строком на 3 роки. Акцями Товариства не волод^е.
Непогашено! судимосп за корислив^ та посадов^ злочини немае. Протягом останшх п'яти рокгв обшмав посади: 

Голови Правлшня ВАТ "Автобусний парк", заступника Голови Правлшня ВОВТ "Укра!на-Польща", заступника 
Голови Правлшня ВООМГО "Укра!на-Польща-Шмеччина", директора ВФ ТОВ "Бюенергетичний Альянс", 
начальника Управлшня спшьно! комунально! власносп територ^альних громад Вшницько! обласп, першого 
заступника начальника управлшня КП "Вшницьке ТТУ". В даний час обшмае посаду начальника управлшня КП 
"Вшницьке ТТУ".

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер

6.1.2. Пргзвище, 1м'я, по батьковг фгзично! особи або повне найменування юридично! особи
Басько Тетяна Павл^вна

6.1.3. Паспортш даш фгзично! особи (сергя, номер, дата видачг, орган, який видав) або гдентифжацшний код за 
6ДРПОУ юридично! особи

АА 997106 08.07.1999 Леншським РВ УМВС Укра!ни у Вшницькш обласп
6.1.4. Рж народження

1968
6.1.5. Освгга

вища, закончила М^жнародну академш управлшня пресоналом, спещальшсть "Облж та аудит"
6.1.6. Стаж кергвно! роботи (роктв)

13
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

Вшницька фшя ПрАТ "УСК "Княжа В^енна 1ншуренс груп", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
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Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "М1сто" передбачеш посадовою шструкщею. Винагорода 
зпдно штатного розкладу.
Непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 злочини немае.
Часткою у Статутному каштал1 ПАТ "СК "Шсто" не волод1е

6.1.1. Посада
Рев1зор

6.1.2. Пр^звище, ^м'я, по батьков^ ф^зично1 особи або повне найменування юридично1 особи
Луценко Натал1я Дмитр1вна

6.1.3. Паспортн даш ф^зично1 особи (сер^я, номер, дата видач^ орган, який видав) або щентифжацшний код за 
еДРПОУ юридично1 особи

АА 533460 21.07.1997 виданий Леншським РВ УМВС Украши у Вшницькш обласп
6.1.4. Рж народження

1951
6.1.5. Освта

Вища
6.1.6. Стаж кер^вно1 роботи (рошв)

13
6.1.7. Найменування пвдприемства та попередня посада, яку займав

посада за основним мюцем роботи - начальник фшансового управлшня
6.1.8. Опис

У посадово1 особи емггента непогашено1 судимосп за корислив1 та посадов1 злочини немае. Посадов1 
обов'язки визначен1 Статутом Товариства та Положенням про Рев1зшну комюш (рев1зора), а саме:
- перев1рка вщповвдносп докуменпв про фшансово-господарську д1яльнютьТовариства, у тому числ укладених 
договор1в 1 вчинених правочишв, вимогам законодавства та внутршшм документам Товариства;
- перев1рка ввдповщносп порядку ведення бухгалтерського обл1ку 1 складання фшансово1 звпносп ввдповщним 
нормативним актам;
- анал1з фшансового стану Товариства;
- анал1з своечасносп 1 правильносп розрахуншв 1з бюджетами р1зних р1вшв та акцюнерами Товариства;
- ощнка економ1чно1 ефективносп фшансово-господарських операцш Товариства.
- за тдсумками перев1рки фшансово-господарсько1' д1яльносп Товариства за результатами фшансового року 
подготовка висновку, який затверджуеться зборами акцюнер1в.
- 1нш1 обов'язки визначеш Статутом Товариства та Положенням про Рев1зшну комюш (рев1зора)
Щдпорядкований Зборам акцюнер1в. Обов'язки Рев1зора здшснюе безоплатно, винагород та компенсацш витрат, 
пов'язаних з1 сво1ми обов'язками протягом 2012 року посадова особа не отримувала.
Часткою у статутному каптал! ВАТ <СК <Мюто> не волод1е; строк на який призначено - 3 роки, посада за 
основним мюцем роботи - начальник фшансового управлшня.
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6.2. 1||(|)<>|)ч;пмя про володшия посадовими особами емггента амиями емпеита

Посада

Пр^звище, ^м'я, по 
батьков ф^зичнот 
особи або повне 
найменування 

юридичнот особи

Паспортш даш 
ф^зичнот особи 

(сер^я, номер, дата 
видач^ орган, який 

видав)або 
вдентифшацшний 
код за еДРПОУ 
юридичнот особи

Дата 
внесення до 

реестру

Кшьккть
акцш

(штук)

Ид
загальнот 
кшькосп 
акцш (у

ввдсотках)

Кш ьккть за видами акцш

Просо
^ченн^

Проел на 
пред’явника

Прившейо-в 
аш 1\1сши

Прившейо-в 
аш на 

пред’явника

Голова правлшня Поплавський
Олексш
Олексшович

АВ 545553 
11.09.2003 
Леншський РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обласп

0 0 0 0 0 0

Перший заступник 
Голови правлшня

Рибак Микола 
1ванович

АА 732049 
02.04.1998 
Леншським РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обласп

0 0 0 0 0 0

Заступник Голови 
правлшня

Кракгвський Юрш 
Станюлавович

АВ 006360 
08.12.1999 
Вшницьким РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обл.

0 0 0 0 0 0

Голова Наглядово! 
ради ПАТ "СК 
"Мюто"

Михайлюк 1ван 
Архипович

АВ 036141 
13.10.1999 
Замостянським РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обл.

0 0 0 0 0 0

Член Наглядово! 
ради

Фостаковський 
Дмитро Стефанович

АВ 313639 
09.01.2002 
Замостянським РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обл.

0 0 0 0 0 0

Член Наглядово! 
ради

Бугайчук
Володимир 1ванович

АВ 256429 
05.10.2001 
Леншським РВ 
УМВС Укра!ни у 
Вшницькш обл.

0 0 0 0 0 0
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Головний бухгалтер Басько Тетяна 
Павл1вна

АА 997106 
08.07.1999 
Леншським РВ 
УМВС Украши у 
В шницькш обласп

0 0 0 0 0 0

Рев1зор Луценко Натал1я 
Дмитр1вна

АА 533460 
21.07.1997 виданий 
Леншським РВ 
УМВС Украши у 
В шницькш обласп

0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0
7. 1нформащя про оаб, що володпоть 10 в1дсотками та бшыпе акцш емп'ента

Найменування 
юридичноТ особи

1дентифжацшний 
код за еДРПОУ Мкцезнаходження

Дата 
внесення 

до реестру

Кшьккть
акцш

(штук)

Ввд 
загальноТ 
кшькосп 
акцш (у

вщсотках)

Кш ьккть за видами акцш

Просо
^менн^

Проел на 
пред’явника

Прившейо-в 
аш {менн!

Прившейо-в 
аш на 

пред’явника

В1нницька мюька 
рада

25512617 21100, Вшницька 
обл., М. Вшниця, 
Соборна, 59

137 200 98 137 200 0 0 0

Пр^звище, ^м'я, по 
батьков^ ф^зичноТ 

особи

Сер^я, номер, дата видач^ паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

Дата 
внесення 

до реестру

Кшьккть
акцш

(штук)

Вщ
загальноТ 
кшькосп 
акцш (у 

вщсотках)

Кш ьккть за видами акцш

Просо
^менн^

Просл на 
пред’явника

Прившейо-в 
аш {менн!

Прившейо-в 
аш на 

пред’явника

Усього 137 200 98 137 200 0 0 0
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8. 1нформащя про загальм збори аммоиерт

Вид загальних збор^в чергов^ позачергов^
X

Дата проведення 25.04.2012
Кворум збор^в 100
Опис ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання Робочих оргашв Загальних збор^в акц^онер^в: Голови, Секретаря та Л^чильно! 
комюп.
2. Затвердження регламенту проведения Загальних збор^в акц^онер^в.
3. Затвердження порядку денного Загальних збор^в акц^онер^в.
4. Звп Правлшня про тдсумки д^яльност  ̂Товариства за 2011 рж та прийняття ршення за 
наслщками розгляду звгту.
5. Звгт Наглядово! ради Товариства за 2011 рж та прийняття ршення за наслщками 
розгляду звиу.
6. Звгт Рев^зора Товариства за 2011 рж та прийняття ршення за наслщками розгляду звиу.
7. Затвердження висновку Рев^зора та р^чного звиу Товариства за 2011 рж.
8. Визначення порядку розподшу прибутку та покриття збитшв Товариства за 2011 рж.
9. Прийняття ршення про укладання правочишв (включаючи правочини, пов'язан з 
порукою, кредитом, гаранпею, заставою, придбанням або вщчуженням матер^альних 
цшностей), що становлять б№ше 25 ввдсотшв (включаючи правочини, що становлять 50  ̂
б№ше вшсотшв) вартосп актив^в Товариства за даними останньо! р^чно! фшансово! 
звггаосп та уповноваження Голови Правлшня на укладення та шдпис таких правочишв.

Ршення щодо проведення збор^в та визначення 19.04.2012 р. датою складення п ерел^  
акц^онер^в прийняте Реестрацшною комгаею.

Пропозицш щодо змш та доповнень до ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО не надходило. 

Результати розгляду ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати Робоч^ органи для проведення Загальних збор^в акц^онер^в у склад^
Голови збор^в : Луценко Натали Дми^вни.; Секретаря: Любовського 1горя бвгеновича. 
Л^чильну комюш у склад^ Г олови комюп: Швабського Валер^я Михайловича.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голоав, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
2. Затвердити Регламент роботи Загальних збор^в: для доповвдей - до 15 хвилин, для 
запитань та ввдповвдей - до 10 хвилин.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голоав, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
3. Затвердити Протокол Реестрацшно! комюи та вище зазначений Порядок денний 
Загальних збор^в акц^онер^в:

1. Обрання Робочих оргашв Загальних збор^в акц^онер^в: Голови, Секретаря та 
Л^чильно! комюи.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних збор^в акц^онер^в.
3. Затвердження порядку денного Загальних збор^в акц^онер^в.
4. Зви Правлшня про шдсумки д^яльност  ̂ Товариства за 2011 рж та прийняття 

ршення за наслвдками розгляду звиу.
5. Зви Наглядово! ради Товариства за 2011 рж та прийняття ршення за наслвдками 

розгляду звиу.
6. Зви Рев^зора Товариства за 2011 рж та прийняття ршення за наслвдками розгляду 

звиу.
7. Затвердження висновку Рев^зора та р^чного звиу Товариства за 2011 рж.
8. Визначення порядку розподшу прибутку та покриття збитшв Товариства за 2011

рж.
9. Прийняття ршення про укладання правочишв (включаючи правочини, пов'язан з 

порукою, кредитом, гаранпею, заставою, придбанням або ввдчуженням матер^альних 
цшностей), що становлять б№ше 25 ввдсотшв (включаючи правочини, що становлять 50  ̂
биьше ввдсотшв) вартосп актив1в Товариства за даними останньо! р1чно! финансово!
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звггаосп та уповноваження Голови Правлшня на укладення та шдпис таких правочишв. 
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
4. Затвердити Зв1т Правлшня про шдсумки фшансово-господарсько1' д1яльносл 
Товариства за 2011 р1к.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
5. Зв1т Наглядово1 ради Товариства за 2011 р1к - затвердити
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голоав, що становить 100 вщсотшв в1д присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
6. Затвердити Зв1т Рев1зора, складений за результати перев1рки фшансово-господарсько1' 
д1яльност1 Товариства за 2011 р1к.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
7. Затвердити Висновок Рев1зора, Баланс станом на 31 грудня 2011 року та фшансовий 
звхт за 2011 р1к в цшому.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв ввд присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
8. Затвердити порядок розподшу прибутку та покриття збитшв Товариства за 2011 р1к 
зпдно статей "Доход1в та Витрат". По результатам д1яльност1 Товариства за 2011 р1к 
ввдрахувати частину чистого прибутку у розм1р1 п'ять в1дсотк1в до резервного кашталу 
Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподшеним та направити на 
розвиток д1яльносп Товариства. Див1денди за 2011 р1к не нараховувати та не 
виплачувати.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв ввд присутн1х 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.
9. Дати згоду на укладання Товариством правочишв (включаючи, але не обмежуючись, 
правочини, пов'язан1 з порукою, кредитом, позикою, гаранпею, заставою/1потекою, 
придбанням або ввдчуженням матер1альних ц1нностей), ринкова вартють майна або 
послуг, що е предметом таких правочишв, становить бшьше 25 ввдсотшв (включаючи 
правочини, що становлять 50 1 б1льше ввдсотшв) вартост1 актив1в Товариства за даними 
останньо1 р1чно1 ф1нансово1 зв1тност1, на перюд до проведення наступних Загальних 
збор1в акц1онер1в.
Голосували бюлетнями: "За" - 140 000 голос1в, що становить 100 ввдсотшв в1д присутшх 
на Зборах: "Проти" - не мае; "Утримались" - не мае.__________________________________

10. 1нформащя про оаб, послугами яких користуеться емп'ент
Повне найменування юридичноТ особи або пр^звище, ^м'я та по 
батьков^ ф^зичноТ особи

ПАТ "Нацюнальний Депозитар1й Укра1ни"

Орган^зац^йно-правова форма Акцюнерне товариство
1дентифшацшний код за СДРПОУ 30370711
М^сцезнаходження 01001, Ки1вська обл., Шевченшвський р-н, 

м. Ки1в, Б.Гр1нченка, 3
Номер лщензп або шшого документа на цей вид д^яльност^ АВ № 189650
Назва державного органу, що видав лщензш або шший 
документ

ДКЦПФР

Дата видач^ лщензп або шшого документа 19.09.2006
М^жм^ський код та телефон (044) 279 6540
Факс 279-13-22
Вид д^яльност^ Депозитарна д1яльшсть депозитарию ц1нних 

папер1в
Опис Зг1дно 1з Законом Нац1ональний 

депозитарш зд1йснюе так1 види д1яльност1: 
збер1гання 1 обслуговування об1гу ц1нних 
папер1в на рахунках у ц1нних паперах та 
операц1й ем1тента щодо випущених ним
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цшних папер^в;
м ри н г та розрахунки за угодами щодо 
цшних папер^в;
ведення реестр^в власник1в ^менних цшних 
папер^в.
Кр^м того, до виключно! компетенцп НДУ 
ввднесено:
стандартизашя депозитарного о б л ^  та 
документооб^ щодо операцш з цшними 
паперами;
нумеращя (кодифжащя) цшних папер^в, 
випущених в Укра!ш, ввдповвдно до 
м1жнародних норм;
встановлення ввдносин  ̂ налагодження 
постшно! взаемодп з депозитарними 
установами шших держав, укладання 
двостороншх та багатостороншх угод про 
пряме членство або кореспондентсьш 
в1дносини для обслуговування
м1жнародних операцш з цшними паперами 
учаснишв Нацюнально! депозитарно! 
системи.
НДУ виконуе також  ̂ н̂ш̂  функци, 
передбачен нормативно-правовими актами 
Укра!ни:
мониторинг виготовлення та отримання 
емггентами типових бланшв сертифжапв 
^менних цшних папер^в; 
призначення ^ндив^дуальних
щентифжацшних код^в власникам цшних 
папер^в - нерезидентам; 
призначення код^в м^ждепозитарного 
облжу;
прийом реестр^в власнишв ^менних цшних 
папер^в випуск1в, що переведен у 
бездокументарну форму; 
прийом первинних докуменпв, на п^дстав  ̂
яких здшснювалися змши в системах 
р еес^ в  власнишв ^менних цшних папер^в 
тих випуск1в, що були переведен в 
бездокументарну форму; 
прийом докуменпв системи реестр^в 
власнишв ^менних цшних папер^в; 
прийом зведеного облжового реестру при 
переведеш випуску акцш з
бездокументарно! форми у документарну 
форму випуску ^менних акцш; 
у раз  ̂ припинення здшснення збержачем 
цшних папер^в професшно! д^яльност  ̂ на 
ринку цшних папер^в, депозитарш здшснюе 
збержання докуменпв та копш арх^в^в баз 
даних збержача, шформаци щодо його 
депоненпв, а також забезпечуе збержання 
цшних папер^в депоненпв збержача на 
рахунку в цшних паперах.
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Повне найменування юридичноТ особи або пр^звище, ^м'я та по 
батьков^ ф^зичноТ особи

ТОВ "ВЮИЛ -1НВЕСТ"

Оргашзацшно-правова форма Товариство з обмеженою ввдповщальшстю
1дентифшацшний код за СДРПОУ 36685399
Мкцезнаходження 21000, Вшницька обл., - р-н, М. Вшниця, 

Немир1вське шосе, буд. 26
Номер лщензп або шшого документа на цей вид д^яльност^ АВ № 493461
Назва державного органу, що видав лщензш або шший 
документ

ДКЦПФР

Дата видач^ лщензп або шшого документа 09.11.2009
М^жм^ський код та телефон (0432) 509-653
Факс 509-653
Вид д^яльност^ Депозитарна д1яльшсть збер1гача цшних 

папер1в
Опис Збер1гач надае послуги:

-В1дпов1дальне збер1гання щнних папер1в. 
-Знерухомлення документарних цшних 
папер1в кл1ента 1 обслуговування об1гу цих 
папер1в у вигляд1 електронного запису на 
рахунку власника.
-Надання власникам цшних папер1в 
виписок тсля кожно1 проведено1 операцп 
та зв т в  про об1г цшних папер1в за певний 
перюд за запитом.
-Матер1ал1защя цшних папер1в з метою 
1хнього подальшого обл1ку в реестр1 у 
реестроутримувача.
-Обл1к переходу права власносп на цшш 
папери за розпорядженням кл1ента. 
-Обробка розпоряджень в формат! 8ШРТ. 
-1нформування ктента про вс  
корпоративш дп емггента, цшн1 папери 
якого облжовуються на рахунку ктента та 
надання будь-яко1 шформаци, отримано1 
в1д емггента, реестратора та депозитарию. 
-Участь у зборах акцюнер1в за дорученням 
кл1ента.
-Одержання доходу по цшних паперах, що 
збер1гаються у збер1гача, з подальшим 
перерахуванням за дорученням кл1ента на 
його рахунки.
-Обслуговування актив1в шститупв 
спшьного швестування та недержавних 
пенсшних фонд1в.
-Надання шформацшно-консультацшних 
послуг з питань обиу цшних папер1в у 
Нацюнальнш депозитарий систем1 
Укра1ни.

Повне найменування юридичноТ особи або пр^звище, ^м'я та по 
батьков^ ф^зичноТ особи

ТОВ "АУДИТОРСЬКА Ф1РМА 
"СТАНДАРТ ПЛЮС"

Оргашзацшно-правова форма Товариство з обмеженою ввдповщальшстю
1дентифшацшний код за СДРПОУ 36243519
Мкцезнаходження 21018, Вшницька обл., - р-н, М. Вшниця, 

пл. Гагарша, 2
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Номер лщензп або шшого документа на цей вид д^яльност^ 4236
Назва державного органу, що видав лщензш або шший 
документ

АПУ

Дата видач^ лщензп або шшого документа 18.12.2008
М^жч^ський код та телефон (0432) 55-08-03
Факс (0432) 55-08-03
Вид д^яльност^ Ддяльшсть у сфер  ̂бухгалтерського облжу 

та аудиту
Опис Аудиторська ф^рма проводить аудиторськ 

перев^рки з питань тдтверждження 
фшансово! звггаосп. Висловлюе незалежну 
професшну думку стосовно вщповщносп 
фшансово! звпносп Товариства вимогам 
чинного законодавства, прийнятш 
облковш полтшщ, адекватносп 
ввдображення результапв господарювання 
за звггаий перюд.
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11. Вщомосп про цшш папери емп'ента 
11.1. 1нформащя про випуски акцш__________________________________________________________

Дата
реестрацп
випуску

Номер
свщоцтва

про
реестращю

випуску

Найменування органу, 
що зареестрував 

випуск

М1жнародний 
щентифжацшн 

ий номер

Тип цшного 
папера

Форма 
кнування та 

форма 
випуску

Номшальна
варткть

(грн.)

Кшьккть
акцш

(штук)

Загальна
номшальна

варткть
(грн.)

Частка у 
статутному 
кап^тал^ (у 
вщсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.09.2008 374/1/08 Державна ком1ая з 

цшних папер1в та 
фондового ринку

ИЛ4000059604 Акщя проста 
бездокументар 

на ^менна

Бездокумента 
рш ^менш

100 140 000 14 000 000 100

Опис В звхтному роц1 Товариство цшн1 папери не випускало, ршення про 1х випуск не приймало. Цшн1 папери емггента на оргашзацшно оформлених ринках 
не обертаються. Заяви для включення цшних папер1в до лютингу емггентом не надавались.
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12. Опис б^знесу
Важ. шш подГТ розвитку (в тому числ  злиття, подш, приеднання, перетворення, видш)
Публ^чне акцюнерне товариство "Страхова компашя "Мюто" створене 08.08.2008 року внаслвдок реоргашзацп 
(перетворення) товариства з додатковою ввдповвдальшстю "Страхова компаня "Вектор", вдентифжацшний код 
33295475. Протягом звггаого року будь-яких змш в оргашзацшнш структур^ Товариства не ввдбувалось.
Компашя в 2012 рощ наростила свою частку на страховому ринку, тдвищила еффектившсть свое! страхово! 
д^яльност ,̂ покращила як1сть обслуговування ктенпв, удосконалила систему управлшня, полшшила систему збуту 
продукпв та фшансового управлшня, а також в результата проведення активно! рекламно! полтгаки популяризувала 
свою д^яльн^сть серед ктентш.

Оргашзацшна структура емп'ента, доч^рн^ п1дприемства, фши, представництва та ^нш  ̂ ввдокремлеш 
структур! шдроздши з̂ зазначенням найменування та мкцезнаходження, рол^ та перспектив розвитку, 
змши в оргашзацшнш структур^ ввдповвдно до попереднього звгтного перюду
Емггент створений у форм^ Публ^чного акцюнерного товариства. Ввдокремлен структурн пвдроздши та доч^рш 
пвдприемства ввдсутш. Найвищим органом управлшня Товариства е Загальн збори акц^онер^в. Виконавчим 
органом е Правлшня, яке очолюе Голова Правлшня. Д^яльн^сть Товариства контролюе Наглядова Рада та Рев^зор.

Будь-як пропозицГт* щодо реоргашзацп з боку треох омб, що мали м^це протягом звггаого перюду, умови та 
результати цих пропозицш
Будь-як пропозицп щодо реоргашзацп Товариства з боку трепх оаб протягом звггаого перюду не надходили

Опис обранот облшовот полгтаки (метод нарахування амортизаци, метод оцшки вартост запаив, метод 
облшу та оцшки вартосп фшансових швестицш тощо)
Бухгалтерський облж ведеться ввдповвдно до Закону Укра!ни "Про бухгалтерський облж та фшансову звгтшсть в 
Укра!ш", пложень (стандарпв) бухгалтерського облшу. Фшансова звггають Товариства тдготовлена ввдповвдно до 
вимог МСФЗ. Визнання та амортизашя основних засоб^в та нематер^альних актив^в: Основн засоби визнаються 
згвдно Закону Укра!ни "Про бухгалтерський облж та фшансову звгтшсть в Укра!ш" та ПСБО7 "Основн Засоби". 
Нематер^альш активи визнаються згвдно стандарту 8. Амортизашя нараховуеться прямолтйним методом. Запаси: 
Запаси включають матер^али, МТТТП. Запаси облшэвуються за соб^варт^стю. Соб^варт^сть включае витрати на 
придбання, суму ПДВ, шш1 витрати, пов'язан з придбанням.

Текст аудиторського висновку
ОСНОВН1В1ДОМОСТ1 ПРО ЕМ1ТЕНТА
Повне найменування ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО"
Скорочене найменування ПАТ "СК "М1СТО"
Код за единим державним реестром тдприемств та оргашзацш Укра!ни 33295475
Оргашзацшно - правова форма господарювання 230- Акцюнерне товариство 
Мюцезнаходження Укра!на,21050,м. Вшниця,вулиця Хл^бна , будинок 25
Дата державно! реестрацп Сввдоцтво Серп АА № 898022 ввд 08.08.2008 року
№ запису в €ДР 1 068 145 0000 023199
Орган, що видав сввдоцтво Виконавчий комитет Вшницько! мюько! ради
Телефакс (0432) 50-81-07
Основш види д^яльност  ̂ 65.12 - шш1 види страхування, к р т  страхування життя
Баншвсьш ре^зити  Р/р 26500055300151 МФО 302689
ПАТ "КБ "Приватбанк"
р/р 26504210114882 МФО 320984
АТ "ПроКредит Банк" м.Ки!в

В1ДОМОСТ1 ПРО ТОВАРИСТВО, ЩО СКЛАЛО АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВ1Т)

Повне найменування юридично! особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ
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"АУДИТОРСЬКА Ф1РМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" 
код 6ДРПОУ 36243519
Мсцезнаходження 21018 м. Вшниця, площа Гагарша, буд.2, оф. 104.
Сертифшат директора сер1я А - № 004227 ввд 19 травня 2000року 
Дшсний до 19 травня 2014 року
Сввдоцтво про включення до Реестру аудиторських ф1рм та аудитор1в Аудиторсько1 палати Украши № 4236 ввд
18.12.2008 року
Дшсне до 18.12.2013 року
Сввдоцтво про внесення до реестру аудитор1в та аудиторських ф1рм, яш можуть проводити аудиторськ перев1рки 
фшансових установ, що здшснюють д1яльшсть на ринку цшних папер1в Сер1я та номер свщоцтва: АБ 000934 
Реестрацшний номер Сввдоцтва: 1029 
Строк до Сввдоцтва: з 14.07.2009 до 18.12.2013 року
Орган, що видав Свщоцтво: Державна комю1я з цшних папер1в та фондового ринку 
Щдстава для проведення аудиту Догов1р № 9/13 - А в1д 13.02.2013 року
Д ат про наявшсть вщповвдних лщензп, сертифжата, диплома, свщоцтва тощо 1з зазначенням дати та органу, що 1х 
видав Сертифшат аудитора та Свщоцтво про включення до Реестру аудиторських ф1рм (аудитор1в) видан 
Аудиторською Палатою Укра1ни.

ОСНОВН1В1ДОМОСТ1 ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

На шдстав1 договору № 9/13 - А вщ 13.02.2013 року проведено аудит попередньо1 фшансово1' звгтносп 
ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО" станом на 31.12.2012 року. 
Перев1рку розпочато 13.02.2013 року. Зак1нчено перев1рку 21.03.2013 року.

Аудиторську перев1рку здшснено в1дпов1дно до:
- вимог Закону Украши "Про аудиторську д1яльшсть" ввд 22 кв1тня 1993 року №3125-ХП;
- М1жнародних стандарт1в контролю якосп, аудиту, огляду, 1ншого надання впевненосл та супутн1х послуг 
(дал1 за текстом - М1жнародт стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Укра1ш в якост1 нац1ональних, зокрема до 
МСА 700 "Формулювання думки та надання звиу щодо ф1нансово1 звггаосп", МСА 705 "Модиф1кац11 думки у з в т  
незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальш параграфи та параграфи з шших питань у зв1т1 незалежного 
аудитора";
- "Вимоги до аудиторського висновку при розкритт1 1нформац11 ем1тентами цшних папер1в (кр1м ем1тент1в 
обл1гац1й м1сцево1 позики)", затвердженого р1шенням Нац1онально1 ком1сп ц1нних папер1в та фондового ринку (дал1 
за текстом - НКЦПФР) №1360 в1д 29.09.2011, зареестрованого в Мш1стерств1 юстицИ Укра1ни за №1358/20096 ввд 
28.11.2011;
- "Положення щодо шдготовки аудиторських висновк1в, як1 подаються до Державно1 ком1с11 з цшними 
паперами та фондового ринку при розкритп 1нформац11 ем1тентами та професшними учасниками фондового 
ринку", затвердженого ршенням НКЦПФР №1528 в1д 19.12.2006, зареестрованого в Мшютерств1 юстицИ Укра1ни 
за №53/13320 ввд 23.01.2007.

ВИСНОВОК (ЗВ1Т)
ЩОДО ПОПЕРЕДНЬО1 Ф1НАНСОВО1 ЗВ1ТНОСТ1 

ВСТУП

Ми провели аудит попередньо1 фшансово1 зв1тност1 ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО", за 2012 р1к, що додаеться, яка складаеться з Балансу станом на 31.12.2012 
року та в1дпов1дних зв1т1в про фшансов1 результати, про рух грошових кошпв та власний кап1тал за р1к, який 
зак1нчився ц1ею датою, а також з стислого викладу суттевих принцип1в обл1ково1' пол1тики та шших примгток, 
включаючи 1нформац1ю, яка пояснюе вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надал1 разом - 
попередня фшансова звгтшсть).
Попередню ф1нансову зв1тн1сть було складено управлшським персоналом 1з використанням описано1 у примгтках 
до попередньо1 ф1нансово1 звгтносп концептуально1 основи спец1ального призначення, що ?рунтуеться на 
застосуванн1 вимог МСФЗ, як того вимагае МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фшансова звгтшсть складена з метою формування 1нформац11, яка буде використана для шдготовки 
пор1вняльно1 1нформац11 при п1дготовц1 першо1 ф1нансово1 зв1тност1 за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з
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урахуванням можливих коригувань, яш будуть зроблеш в раз1 змш вимог стандарпв та тлумачень, що будуть 
використаш при складанн1 першо1 фшансовоУ звгтносп за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ УПРАВЛ1НСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПОПЕРЕДНЮ Ф1НАНСОВУ ЗВ1ТН1СТЬ

Управлшський персонал ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО" 
несе вадповадальшсть за складання попередньо1 фшансово1 звгтносп зпдно з вищезазначеною концептуальною 
основою спещального призначення, описаною в примгтках до р1чно1' фшансово1' звгтносп.
Управлшський персонал також несе ввдповщальшсть за такий внутр1шнш контроль, який вш визначае потр1бним 
для того, щоб забезпечити складання фшансово1' звгтносп, що не мютить суттевих викривлень унаслвдок 
шахрайства або помилки .

В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ АУДИТОРА

На в1дм1ну в1д вщповвдальносп управлшського персоналу щодо складання попередньо1 фшансово1' звгтносп, 
нашою ввдповщальшстю е висловлення думки щодо ще1‘ попередньо1 фшансово1' звгтносп на основ1 результапв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вщповвдно до М1жнародних стандарпв аудиту. Ц  стандарти 
вимагають ввд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньо1 
впевненосп в тому, що попередня фшансова звгтшсть не мютить суттевих викривлень.
Аудит передбачае виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказ1в стосовно сум та 
розкритпв у попереднш фшансовш звгтносп. Виб1р процедур залежить в1д судження аудитора, яке ?рунтуеться 
на оцшщ ризик1в суттевих викривлень попередньо1 фшансово1 зв1тност1 внасл1док шахрайства або помилок. 
Виконуючи оц1нку цих ризик1в, аудитор розглядае заходи внутр1шнього контролю, що стосуються подготовки та 
достов1рного представлення ф1нансових зв1т1в, з метою розробки аудиторських процедур, як1 в1дпов1дають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективносп внутршнього контролю суб'екта
господарювання. Аудит включае також оц1нку ввдповвдносп використано1 обл1ково1' пол1тики, прийнятн1сть 
обл1кових оц1нок зроблених управл1нським персоналом, та оц1нку загального подання попередньо1 фшансово1 
зв1тност1. Ми вважаемо, що отримали достатн1 та прийнятн1 аудиторську докази для висловлення нашо1 думки.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ(ВИСНОВОК)

На нашу думку,попередня ф1нансова зв1тн1сть ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАН1Я "М1СТО" станом на 31.12.2012 року та за р1к, що зак1нчився на зазначену дату, складена в ус1х 
суттевих аспектах в1дпов1дно до концептуально1 основи спец1ального призначення, описано1 в примгтках до 
попередньо1 р1чно1' фшансово1 зв1тност1, включаючи припущення управл1нського персоналу щодо стандарпв та 
тлумачень, що, як оч1куеться, будуть чинними, та облжових пол1тик, що, як оч1куеться, будуть прийнят1 на дату, 
коли управлшський персонал подготуе перший повний пакет фшансово1 зв1тност1 зг1дно з МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Ми звертаемо увагу на п.2.2 примгток до попередньо1 р1чно1' ф1нансово1 зв1тност1, який пояснюе ймов1ршсть 
внесення коригувань у вх1дн1 залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню ф1нансову зв1тн1сть за 2012 р1к п1д 
час складання балансу першого повного пакету фшансово1 звгтност1 за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Також звертаемо увагу на те, що тшьки повний пакет фшансово1 звгтност1 за МСФЗ, який включае три Баланси 
(Звхти про ф1нансовий стан), по два Звгти про ф1нансов1 результати (Зв1ти про сукупний дох1д), Зв1ти про рух 
грошових кошт1в, Зв1ти про власний каштал, 1 в1дпов1дн1 прим1тки (в тому числ1 пор1вняльну 1нформац1ю до вах 
прим1ток, що вимагаеться МСФЗ), може забезпечити достов1рне водображення фшансового стану ПУБЛ1ЧНОГО 
АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО", результат1в його операцшно1 д1яльност1 та 
руху грошових кошпв зг1дно з МСФЗ. Наша думка не модифжована щодо цього питання.
Попередню ф1нансову зв1тн1сть ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я 
"М1СТО" було складено в процес1 зм1ни концептуальной основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня 
фшансова звинють ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО" може 
бути не прийнятною для 1нших ц1лей.
Цей аудиторський висновок (зв1т незалежного аудитора) може бути представлено вщповвдним органам 
Нацюнально1 ком1с11 з ц1нних папер1в та фондового ринку.
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I. РОЗКРИТТЯ НФОРМАЦП ЗА ВИДАМИ АКТИВ1В

1. АКТИВИ П1ДПРИ6МСТВА
АУДИТ НЕМАТЕР1АЛЬНИХ АКТИВ1В

В результат проведено! перев^рки нами встановлено, що облж нематер^альних актив^в ввдповвдае вимогам 
М1жнародного стандарту бухгалтерського облшу 38 "Нематер^альш активи " та облжово! полггаки Пвдприемства. 
На балана Пвдприемства облжовуються нематер^альш активи:
Рахунок Сальдо по Д-т на 01.01.12 (тис.грн.) (первюна вартють) Сальдо по Д-т на 31.12.12 (тис.грн.) (первюна
вартють)
Код Назва
127 Iнш  ̂нематер^альш активи (лщензп) 184 240

Сума накопичено! амортизацп нематер^альних актив^в станом на 31.12.2012 року становить 6 тис. грн., залишкова 
вартють 234 тис. грн. Накопичена амортизащя становить 2,5% первюно! вартосп нематер^альних актив^в. 
Нарахування амортизацп на нематер^альш активи здшснюеться прямолшшним методом, про що визначено в Наказ^ 
про облжову полгтику.
Протягом звггаого перюду метод нарахування амортизаций не зм^нювався.
На нашу думку, склад нематер^альних актив^в, достов^рн^сть  ̂ повнота !х оцшки в цвдому та стутнь розкриття 
ввдповвдають вимогам МСБО 38 "Нематер^альш активи" та принципам облшэво! полггаки Пвдприемства.

АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБ1В

Основн засоби Пвдприемства представлено у фшансовш звпносп ввдповвдно до М1жнародного стандарту 
бухгалтерського облжу 16 "Основш засоби" за справедливою вартютю.
В зв'язку з тим, що пвдприемство вперше застосовувало МСФЗ станом на 01.01.2012року, пвдприемством було 
здшснено переоцшку основних засоб^в , яш були в наявносп станом на 01.01.2012 року. Дооцшку було проведено 
на пвдстаи звпу про незалежну оцшку вартосп необоротних актив^в ПАТ "Страхова компашя " Мюто ", виданого 
1нженерно-консультацшним пвдприемством - ф^рма "АВБАИ".
За даними фшансово! звпносп Пвдприемства станом на 31.12.2012 року на балана облжовувалися основш засоби 
та т ш  необоротн матер^альш активи, дан щодо яких наведен в таблищ:
Дан щодо вартосп основних засоб^в пвдприемства (тис. грн.)

Рахунок Сальдо по Д-ту 
на 01.01.12 р.
(первюна вартють) Сальдо по Д-ту
на 31.12.12 р. (первюна вартють)
Номер Назва
10 Основш засоби 91 93
101 Земельн двдянки - -
103 Буд^вл  ̂та споруди - -
104 Машини та обладнання - -
105 Транспортн засоби - -
106 1нструменти, прилади та швентар 91 93
109 Iнш  ̂основн засоби - -
11 Iнш  ̂необоротн матер^альн^ активи 0 22
112 Малоцшш необоротн матер^альш активи - 3
117 Iнш  ̂необоротн матер^альн^ активи - 19
Всього основш засоби 91 115

Сума накопичено! амортизацп основних засоб^в станом на 31.12.2012 року становить 22 тис. грн., залишкова 
вартють 93 тис. грн. Накопичена амортизащя становить 19,3% первюно! вартосп основних засоб^в.
Амортизашя основних засоб^в нараховуеться за прямолшшним методом, за яким р^чна сума амортизацп 
визначаеться двденням вартосп, яка амортизуеться, на строк корисного використання кожного об'екта основних
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засоб^в. При визначенн строку корисного використання Товариством враховуеться очшуване використання об'екта 
пвдприемством з урахуванням його потужносп та продуктивности Незавершен кап^тальн швестицп не 
амортизуються.
На нашу думку, дан фшансово! звпносп Пвдприемства ввдповвдають даним р еес^ в  аналггачного та синтетичного 
о б л ^  основних засоб^в Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.

Довгостроков^ ф^нансов  ̂швестицп,як1 облжовуються за методом учасп в кап^тал  ̂шших пвдприемств станом 
на 31.12.2012 р дор^внюють 13 679 тис. грн. , внесок до статутного фонду ТОВ "М1СТО-Ф1НАНС" 13679 тис. грн., 
код 36086192, 21050 м, Вшниця, вул. Хл^бна, 25.

АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛ1КУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАС1В, СИРОВИНИ, МАТЕР1АЛ1В, ПАЛИВА ТА 
ПРАВИЛЬН1СТЬ 1Х СПИСАННЯ

Для бухгалтерського облшу Пвдприемства запаси класифшують на таш групи: основш та допом1жн матер^али, 
малощнт та швидкозношуван предмети та ^нш̂  матер^альш цшносп. Одиницею бухгалтерського о б л ^  запаав е 
!х найменування або однорвдна група. Придбан (отримаш) або вироблен запаси зараховуються на баланс 
пвдприемства за первюною вартютю.
Первюна вартють запаав визначаеться згвдно з МСБО 2 "Запаси".
Балансова (облжова ) вартють запаав у розр^з  ̂окремих класифжацшних груп:

Група Сальдо по дебету на 
31.12.2012р.(грн..)
Виробнич^ запаси : 1
-сировина та матер^али - 
-паливо -
-тара  ̂тарн матер^али - 
-буд^вельш матер^али - 
-запасн частини; -
-шш матер^али; -
-малоцшш та швидкозношуван предмети. 1
Незавершене виробництво -
Готова продукщя -
Товари -
ВСЬОГО 1

Списання матер^ал^в проводиться на п^дстав  ̂акпв на списання, я к  шдписаш уповноваженими особами Товариства 
та затверджен в установленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бвдьше одного року, або нормального операцшного циклу, якщо вш 
бвдьше року, визнаються малоцшними та швидкозношуваними предметами (МТТТП) та облжовуються Товариством 
на рахунку 22 "Мало^нн та швидкозношуван предмети".
Ввдповвдно до вимог МСБО 2 "Запаси", вартють малоцшних та швидкозношуваних предмепв, що передан в 
експлуатацш, виключаеться з̂  складу актив^в (списуеться з балансу) з подальшою оргаизащею оперативного 
квдькюного облшу таких предмепв за мюцями експлуатацп  ̂ ввдповвдними особами Пвдприемства протягом строку 
!х фактичного використання.
Вибуття матер^ал^в та МШП проводилося згвдно з затвердженими актами списання матер^альних запаав.

АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТ1В ТА ДЕБГТОРСЬКО1 ЗАБОРГОВАНОСТ1

Станом на 31.12.2012 року на п^дприемств^ залишок грошових кошпв та !х екиваленпв становить - 1 554тис. грн. 
В тому числт
- грошов^ кошти в нацюнальнш валюп на поточному рахунку - 1 503тис. грн.
- грошов^ кошти в каа пвдприемства -1тис. грн.
- грошов^ кошти в дороз^ в нацюнальнш валють50 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року дебггорська заборгованость за товари, роботи, послуги на п^дприемств^ становить: 
Дебгторська заборговансть за товари ,роботи ,послуги Станом на 31.12.2012 року, тис. грн.
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Чиста реал1зацшна вартють 2
Первюна вартють 2
Резерв сумшвних борпв -

Дебгторська заборгованють за виданими авансами станом на 31. 12.2012р дор1внюе 10 тис. грн.

Склад 1 суми статп балансу "1нша поточна дебгторська заборгованють"

Стаття 1ншо1 деб1торсько1 заборгованосп Станом на 31.12.2012 року, тис. грн.
Розрахунки з шшими дебгторами ( рах.377) 30
Усього 30

Поточн фшансов1 швестицп станом на 31.12.2012 р. дор1внюють 725 тис. грн.
Дан аналггачного облжу грошових кошпв 1 дебгторсько1 заборгованосп в1дпов1дають даним синтетичного облшу. 
Витрати майбутшх перюд1в станом на 31.12.2012 дор1внюють 1 тис. грн.

2. ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ П1ДПРИ6МСТВЛ

Розрахунки по заробпнш плап в1дпов1дають чинному законодавству. Заборгованють по заробгтнш плап станом на 
31.12.2012 року на шдприемста становить - 33 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами 1 сощальному страхуванню ведуться зпдно чинного 
законодавства. Станом на 31.12.2012 року заборгованють до бюджету становить - 104 тис. грн.;
Заборгованють по розрахунках з1 страхування станом на 31.12.2012 року становить - 22 тис. грн.;
Заборгованють з одержаних аванс1в станом на 31.12.2012 року дор1внюе 4 тис. грн.;
1нш1 поточш зобов'язання станом на 31.12.2012 року становлять -366 тис. грн., а саме:

Стаття шших поточних зобов'язань Станом на 31.12.2012 року, тис. грн.
Розрахунки з шшими кредиторами 366
Усього 366

Забезпечення майбутшх витрат 1 платеж1в станом на 31.12.2012 року дор1внюють 1 348 тис. грн.
3. ВЛАСНИЙ КАПТГАЛ

3. 1 СТАТУТНИЙ КЛПIТЛЛ

ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО" е новим найменуванням 
В1дкритого акц1онерного товариства "Страхова компатя "М1сто" в1дпов1дно до вимог Закону Украши "Про 
акцюнерш товариства". Товариство е правонаступником В1дкритого акц1онерного товариства "Страхова компашя 
"М1сто".
Зг1дно п.5.1.1 Статуту ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО", 
зареестрованого 10.05.2011 року реестрац1йний № 1 174 105 0004 009415, розм1р Статутного катталу становить
14 000 000,00 грн.(Чотирнадцять м1льйон1в) гривень 00 коп1йок.
Випуск акц1й зареестрований ДК ЦПФР сввдоцтво про реестрацгю випуску акц1й №374/1/08 ввд 19.09.2008 
року,к1льк1сть зареестрованих простих 1менних акц1й 140 000 штук, номшальна вартють одше1 акцЦ 100 грн., на 
загальну суму 14 000 000 ,00 грн.,форма випуску бездокументарна.
Станом на 31.12.2012 року Статутний каптал ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАН1Я "М1СТО" сплачено в розм1р1 14 000 000,00 грн., що становить 100% Статутного катталу 
щдприемства.

3.2. ДОДАТКОВИЙ ВКЛАДЕНИЙ КЛЩIТЛЛ

Станом на 31.12 2012 року додатково вкладений кап1тал тдприемства становить - 1 тис. грн.
3.5. НЕРОЗПОД1ЛЕНИЙ ПРИБУТОК
Нерозпод1лений прибуток подприемства станом на 31.12.2012 року становить - 451 тис. грн., який
сформувався внаслвдок нерозпод1леного прибутку станом на 01.01.2012 року в сум1 317 тис. грн.,збшьшеного на 
суму отриманого чистого прибутку за результатами господарсько1 д1яльност1 за 12 мюящв 2012 року в сум1 134 тис. 
грн.
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Чистий прибуток за звгтний р1к тдприемством отримано наступним чином:

Найменування показника Код рядка ф.2 Сума, тис. грн.
Чистий дох1д в1д реал1зацп продукцп(товар1в, робгт та послуг) 035 4 455
Соб1вартють реал1зовано1 продукци ( товар1в, робгт та послуг) 040 406
Тнш1 операцшн1 доходи 060 113
Адмш1стративт витрати 070 2 353
Витрати на збут 080 75
Тнш1 операцшн1 витрати 090 20
Тнш1 фшансов1 доходи 120 80
Тнш1 доходи 130 -
Фшансов1 витрати 140 -
Тнш1 витрати 160 1 293
Податок на прибуток 180 367
Надзвичайш доходи (страхове водшкодування) 200 -
Чистий прибуток 220 134

Чистий прибуток отриманий, в ход1 звичайно1 д1яльност1, в1рно воображений з точки зору рахунку, суми 1 перюду. 
Воображений дох1д у "З вт  про фшансов1 результати", включае видатков1 накладн на водпуск продукци та рахунки 
за надан послуги 1 певним чином водображений з точки зору суми 1 перюду. Витрати дшсш 1 певним чином 
в1дображен1 з точки зору суми 1 перюду.

4. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛ1КУ

Бухгалтерський облш на ПУБЛ1ЧНОМУ АКЦЮНЕРНОМУ ТОВАРИСТВТ "СТРАХОВА КОМПАН1Я "М1СТО" 
ведеться по журнально - ордернш форм1. В пер1од1, що перев1рявся подприемство зд1йснювало бухгалтерський обл1к 
у в1дпов1дност1 з "Планом рахунк1в бухгалтерського обл1ку актив1в, кап1талу, зобов'язань та господарських операц1й 
подприемств та оргашзацш, затвердженим наказом М1нф1ну Укра1ни в1д 30.11.1999 року за № 291.
Даш бухгалтерських рахунк1в сп1вставленн1 в бухгалтерських рег1страх, головн1й книз1 1 Баланс1 п1дприемства - 
в1дхилень не виявлено.
5. 1НША ДОПОМ1ЖНА ТНФОРМАТЦЯ

1. Чист1 активи п1дприемства
Розгорнутий алгоритм оц1нки, що фактично в1дображаеться балансовою варт1стю чистих актив1в 

щдприемства виражаеться такою формулою:
ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де
ЧА ф - фактично ввдображена балансова варт1сть чистих актив1в тдприемства;
НАо - варт1сть основних засоб1в, водображених у баланс1;
ЗВ - залишкова варпсть нематер1альних актив1в, ввдображених у баланс1;
НК - варпсть незавершених кап1тальних вкладень;
НУ - вартють устаткування, призначеного для монтажу;
З - запаси товарно - матер1альних цшностей, що входять до складу оборотних актив1в, за фактично залишковою 
варт1стю;
ФА - фшансов1 активи ( грошов1 активи, дебгторська заборгован1сть, довгостроков1 та короткостроков1 фшансов1 
вкладення й 1нш1 1х види, вщображеш у зв1тному баланс1 );
ФЗ - фшансов1 зобов'язання уах вид1в (довгостроков1 та короткостроков1 фшансов1 кредити, товарний кредит, 
внутр1шня кредиторська заборгованють).
Даний метод оцшки актив1в, в умовах 1нфляц1йно1 економ1ки суттево занижуе реальну варт1сть чистих актив1в 
подприемства. Це пов'язано з тим, що вартють основних засоб1в, запаав, ус1х вид1в товарно матер1альних цшностей 
у звхтному баланс1 в1дбита з урахуванням попередньо1 1х переоц1нки 1 до моменту зд1йснення оц1нки вона зросла 
под д1ею 1нфляц11. Тому даний метод дозволяе одержати лише приблизне уявлення про м1н1мальну вартють чистих 
актив1в п1дприемства

ЧА ф. = 14 452 тис. грн.
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Як бачимо з розрахунку, чист активи дор^внюють 14 452 тис. грн., що б№ше розм^ру статутного кашталу
пвдприемства. Тобто чист активи шдприемства ввдповвдають вимогам ч.3 ст. 155 Циввдьного Кодексу Укра!ни.
2. Суттевих викривлень м^ж фшансовою звггаютю, що тдлягала аудиту та шшою шформащею, що 
розкриваеться емггентом цшних папер^в та подаеться до Комюп разом з фшансовою звггаютю не виявлено.
3. Ми виконали перев^рку дотримання товариством вимог закону Укра!ни "Про акцюнерш товариства" щодо 
виконання значних правочишв. Ми переконалися, що в а  виконан товариством значн правочини (у межах ввд 10 до 
25 ввдсотшв вартосп актив^в товариства) ввдбувалися за ршеннями Наглядово! ради товариства. Публ^чного 
акцюнерного товариства "Страхова ко м п а^  "МГСТО"" дотримуеться вимог Закону Укра!ни "Про акшонерн 
Товариства"
4. Стан корпоративного управлшня на Товариств^ ввдповвдае вимогам Закону Укра!ни "Про акшонерн 
Товариства". Внутршнього аудиту на Товариств^ немае.
5. При проведенн вдентифжаци та оцшки аудиторських ризик1в суттевого викривлення фшансово! звггаосп 
внаслвдок шахрайства (МСА 240 "Ввдповвдальнють аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудит фшансово! 
звггаосп") не виявлено викривлень фшансово! звггаосп внаслвдок шахрайства.

АНАЛГЗ ПОКАЗНИКГВ ФГНАНСОВОГО СТАНУ
ПУБЛГЧНОГО АКЦГОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНГЯ "МГСТО":
Коефщент Розрахунок, згвдно рядк1в Балансу 31.12.2011 р. 31.12.2012 р.
Абсолютна лшввдшсть Р. 230 А.Б./ р. 620 П.Б 1,083 2,938
Загальна лшввдшсть Р.260+270/ р. 620 П.Б. 1,866 4,391
Фшансова незалежнють Р.380П.Б./сума Балансу 0,884 0,885
Покриття зобов'язань власним капталом Р.380 П.Б. / р.620+480
12,505 27,320
Коефщент рентабельност актив^в Ф.2 р.220 або р.225/
ф 1.(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4))/2 0,003 0,008

В результат анал^зу д^яльност^ пвдприемства видно, що коефщент абсолютно! лшшдност становить - 2,938, що 
сввдчить про достатнють грошових коштв та !х екиваленпв для негайного покриття короткострокових
зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5).
Коефщент загально! лшюдност 4,391 сввдчить про те, що пвдприемство мае можливють виконати сво! 
зобов'язання перед кредиторами в найближчий термш (позитивне значення 1,0 -2,0)
Станом на 31.12.2012 року пвдприемство фшансово стйке, про що сввдчить коефщент фшансово! незалежносп, 
який мае значення 0,885 (позитивне значення 0,25-0,5).
Коефщент покриття зобов'язань власним кашталом, мае значення 27,320, тобто пвдприемство мае можливють 
негайно погасити зобов'язання за рахунок власного кашталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.)

На п^дстав  ̂ анал^зу показнишв фшансового стану ПУБЛГЧНОГО АКЦГОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНГЯ "МГСТО", можна сказати, що станом на 31.12.2012 року Товариство мае достатнш р^вень фшансово! 
стшкосп  ̂незалежне ввд зовшшшх джерел фшансування.

ВИКОНАВ:
АУДИТОР А.Г.БОДНАР
сертифжат аудитора сери А № 000341
аудиторсько! палати Укра!ни ввд 02.11.1995 року

ДИРЕКТОР
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФГРМА
"СТАНДАРТ ПЛЮС" О.В.ПАНАРГНА
Сертифшат аудитора серп А № 004227
Аудиторсько! Палати Укра!ни ввд 19.05.2000 року

м. Вшниця, пл. Гагарша ,2 23.04.2013 р.

1нформащя про основш види продукцп або послуг, що тх виробляе чи надае емп,ент, перспектившсть 
виробництва окремих нжарш, виконання робгт та надання послуг; залежшсть в1д сезонних змш; про основш 
ринки збуту та основних кл^ент^в; основш ризики в д^яльност^ емп'ента, заходи емп'ента щодо зменшення
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ризишв, захисту своеТ д^яльност^ та розширення виробництва та риншв збуту; про канали збуту й методи 
продажу, яш використовуе емпент; про джерела сировини, Тх доступнкть та динамжу щн; шформащя про 
особливосп стану розвитку галуз^ виробництва, в якш здшснюе д^яльн^сть емпент, ртеиь впровадження 
нових технологш, нових нжарш, його становище на ринку; шформащя про конкуренщю в галуз^ про 
особливосп продукци (послуг) емпента; перспективш плани розвитку емп'ента; кш ьккть постачальнишв за 
основними видами сировини та матер^ал^в, що займають бшьше 10 вщсотшв у загальному обсяз^ постачання 
Товариство здшснюе д1яльшсть з1 страхування по тринадцяти видам страхування. Надання страхових послуг не 
залежить ввд сезонних змш.
Основними ризиками в д1яльносп Товариства е нестабшьна економ1чна та полгтична ситуащя в кршт, 
недосконалють законодавчо1 бази, низька платоспроможшсть населення, що суттево впливае на розвиток 
страхування в краш1 в цшому 1 на д1яльшсть Товариства зокрема.
Товариство мае так визначен1 основш стратепчш цш  на 2013 р1к, як: зб1льшення ринково1 частки на вгтчизняному 
страховому ринку шляхом змщнення позицш в продаж! страхових послуг ф1зичним та юридичним особам. Мю1я - 
гарантувати кожному нашому кл1енту стаб1льшсть та впевнешсть у завтрашньому дш. Стратег1чн1 цш: посюти 
лщируюче мюце з добровшьного медичного страхування на ринку страхових послуг Вшниччини; тдвищити 
прибутковють компани шляхом збшьшення ринково1 частки на вгтчизняному страховому ринку, утримання 
стаб1льно високого р1вня якост обслуговування ктентш та постшна розробка нових страхових програм 1з 
урахуванням потреб та побажань ктенпв.

1нформащя про основш придбання або ввдчуження актишв за останш п’ять рошв. Якщо шдприемство 
плануе будь-як значш швестици або придбання, пов'язаш з ТТ господарською д^яльн^стю, Тх необхвдно 
описати, включаючи суттев^ умови придбання або швестици, ТТ варткть  ̂споаб фшансування
Товариством не здшснювались операцп ввдчудження або придбання основних засоб1в у значних розм1рах.

1нформащя про основш засоби емпента, включаючи об’екти оренди та будь-як значш правочини емпента 
щодо них; виробнич^ потужносп та ступшь використання обладнання; споаб утримання актив^в, 
мкцезнаходження основних засоб^в. Кр^м того, необхщно описати еколопчш питання, що можуть 
позначитися на використанш актишв пщприемства, шформащю щодо плашв каппального буд^вництва, 
розширення або удосконалення основних засоб^в, характер та причини таких плашв, суми видатшв, в тому 
ч и ст  вже зроблених, опис методу фшансування, прогнозш дати початку та закшчення д^яльност^ та 
очжуване зростання виробничих потужностей шсля ТТ завершення 
н/д

1нформащя щодо проблем, яю впливають на д^яльн^сть емпента; ступшь залежност ввд законодавчих або 
економ^чних обмежень
Нестабшьна економ1чна та полгтична ситуащя в кра1ш, недосконалють законодавчо1 бази, низька 
платоспроможшсть населення суттево впливають на розвиток страхування в краш1 в цшому 1 на д1яльшсть емггента 
зокрема.

1нформащя про факти виплати штрафних санкцш (штраф, пеня, неустойка)  ̂ компенсацш за порушення 
законодавства
Протягом звгтного року факпв порушення чинного законодавства емггентом не виявлено, виплата штрафних 
санкцш не здшснювалась

Опис обраноТ полпики щодо фшансування д^яльност^ емпента, достатнкть робочого каппалу для поточних 
потреб, можлив^ шляхи покращення лшвщносл за ощнками фа\1вц1в емпента
Дхяльшсть Товариства фшансуеться за рахунок прибутку. Для ефективного управлшня активами та доповнення 
об1гових кошт1в щдприемства для вчасних розрахуншв з контрагентами використовуеться кредитування. 
Можливими шляхами покращення л1кв1дност1 е розмщення катталу в швестицшно приваблив1 активи 1з 
врахуванням диверсиф1кацп ризик1в.

1нформащя про варткть укладених, але ще не виконаних договор^в (контрак^в) на кшець звпного перюду 
(загальний шдсумок) та про очшуваш прибутки ввд виконання цих договор^в
Вс1 договори, як1 були укладен в 2012 р., виконан1 в повному обсяз1.

Стратег^я подальшоТ д^яльност^ ем^тента щонайменше на р^к (щодо розширення виробництва, реконструкцГТ, 
пол^пшення фшансового стану, опис ктотних фактор1в, яш можуть вплинути на д^яльн^сть емпента в
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майбутньому)
Товариство мае розроблену стратепю розвитку на 2013 рш, що передбачае динам^чний розвиток, зб№шення 
об'ем^в з^браних премш, зб№шення дол ринку, розвиток агентсько! мереж прямих продаж1в, створення фшально! 
мереж1, тдвищення прибутковосп та швестицшно! привабливосп. Товариство плануе активно розвивати 
ствробггаицтво з банками в сегменп банк1вського страхування.

Опис полггики емггента щодо дослщжень та розробок, вказати суму витрат на дослщження та розробку за 
звггний р1к
Товариство не здшснюе самостшних дослвджень та розробок.

1нформащя щодо судових справ, стороною в яких виступае емггент, його доч^рн^ пщприемства або його 
посадов^ особи (дата ввдкриття провадження у снраш, сторони, змкт та роз]шр позовних вимог, 
найменування суду, в якому розглядаеться справа, поточний стан розгляду). У раз^ вщсутносп судових справ 
про це зазначаеться
н/д

1нша шформащя, яка може бути ктотною для оцшки швестором финансового стану та р е зу л ьта т  д^яльност^ 
емггента, у тому числ^ за наявносп, информацию про результати та анал^з господарювання емггента за 
останш три роки у форм1 аналггичнот дов1дки в довшьнш форм1
Iнш  ̂ цшш папери, ^ м  акцш простих ^менних, Товариством не випускались. Акцп власно! емюп товариством не 
викупались. Цшш папери шших емггенпв придбавались  ̂ продавались. Цшш папери товариства на б^ржах та 
торговельно-шформацшних системах не котируються, заяви оргашзаторам торпвт цшними паперами для допуску 
до лютингу не подавались.
Держава акщями Товариства не волод^е.
Дивщенди у звгтному пер^од  ̂не нараховувались  ̂не виплачувались.
Незаповненш графи Звиу вважати такими, що мають "нульове" значення.

13. 1нформащя про майновий стан та фшансово-господарську д^яльн^сть емггента
13.1. 1нформащя про основ!» засоби емггента (за залишковою варпстю)

Найменування основних засоб^в

Власт основш засоби 
(тис. грн.)

Орендоваш основш 
засоби (тис. грн.)

Основш засоби, всього 
(тис. грн.)

на початок 
перюду

на шнець 
перюду

на початок 
перюду

на шнець 
перюду

на початок 
перюду

на шнець 
перюду

1. Виробничого призначення: 92 92 0 0 92 92
буд^вл  ̂та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортш засоби 0 0 0 0 0 0
шш1 92 92 0 0 92 92

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
буд^вл  ̂та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортш засоби 0 0 0 0 0 0
шш1 0 0 0 0 0 0

Усього 92 92 0 0 92 92

Опис

З основних засоб^в облшовуються офюна техшка,меблт
Сума накопичено! амортизацп ОЗ станом на 31.12.2012 становить 23 тис. грн., 
первюна вартють 115 тис. грн., Таким чином стутнь зносу становить 20 %, 
стутнь використання 93,31%.
стутнь зносу шш1 основш засоби 20% стутнь використання 93,31%
Компашя користуеться орендованим примщенням за адресою, 21050, м. 
Вшниця, вул. Хл^бна, 25. Тут знаходиться переважна к1льк1сть основних 
засоб^в.

13.2. 1нформащя щодо вартосп чистих актшнв емггента
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Найменування показмика За звггний перюд За попереднш перюд
Розрахункова вартють чистих актив^в 
(тис.грн.)

14 452 14 318

Статутний каттал (тис.грн.) 14 000 14 000
Скоригований статутний каптал (тис.грн.) 14 000 14 000
Опис статутний каттал Товариства станом на 31.12.2012 р. сформований у повному обсяз^ та складае 

14 000,00 тисяч гривень. Нетто-активи (числ активи) Товариства станом на 31.12.2012 р. 
дор^внюють 14 452 тис. грн.

Висновок Сформований статутний каттал Товариства вщповвдае вимогам чинного законодавства щодо 
мшмального розм^ру статутного катталу
Нетто-активи (чисп активи )Товариства перевищують встановлений Законом Украши "Про 
страхування" мшмальний розм^р статутного катталу
Розрахункова вартють чистих актив^в не перевищуе статутний каштал та скоригований статутний 
каттал. Вимоги частини третьо! статп 155 Цившного кодексу Украши дотримаш. Зменшення 
статутного катталу не вимагаеться

13.3. 1||(|)<>|)чац1я про зобов’язання емпента

Види зобов’язань Дата
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Вщсоток за 
користування 

коштами (вщсоток 
р^чних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числг
Зобов’язання за цшними паперами X 0 X X
у тому числг
за облк'ащями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X

за шотечними цшними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифжатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за шшими цшними паперами (у тому 
ч и ^  за похвдними цшними паперами) 
(за кожним видом):

X 0 X X

за фшансовими швестищями в 
корпоративш права (за кожним видом): X 0 X X

Податков^ зобов'язання X 104 X X
Фшансова допомога на зворотнш основ^ X 0 X X
Iнш  ̂зобов'язання X 425 X X
Усього зобов'язань X 529 X X
Опис Зобов'язання ввдповщають даним фшансово! звгтносп, шших 

зобов'язань немае.

15. Вщомосп щодо особливоТ ^мфорчащт та шформацп про ^потечн^ ц1мп1 папери, що виникала протягоч 
__________________________________ _________ перюду____________________________________________

Дата
виникнення

поди

Дата оприлюднення 
Поввдомлення у 

стрчщ  новин
Вид ^мфорчац^т

1 2 3
27.03.2012 27.03.2012 Ввдомосп про проведення загальних збор^в

1мфорчац1я про стам корпоративного управл^ммя
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ЗАГАЛЬН1 ЗБОРИ АКЦ1ОНЕР1В

Яку кч.и.кчсть загальних {борт було проведено за мину.и три роки?
№ з/п Р к Квдьшсть збор^в, усього У тому ч и ^  позачергових

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

Який орган здшснював реестрашю акшонерш для учасп в останмх загальних зборах?
Так Ш

Реестращйна ком^с^я X
Акцюнери X
Реестратор X
Депозитарш X
1нше (запишпь) Л^чильна ком^с^я

Який орган здшснював контроль за ходом реестрацп акшонерш та/або Тх представнишв для учасп в останшх 
загальних зборах (за наявносп контролю)?________________________________________________________

Так Ш
Державна ком^с^я з цшних папер^в та фондового ринку X
Акцюнери, яш володшть у сукупносп б№ше шж 10 ввдсотшв X

У який споаб вщбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ш

Пвдняттям карток X
Бюлетенями (таемне голосування) X
Пвдняттям рук X
1нше (запишпь)

Як'1 були основш причини скликання останмх позачергових зборт у зштночу рош?
Так Ш

Реоргашзащя X
Внесення змш до статуту товариства X
Прийняття ршення про з м ^  типу товариства X
Прийняття ршення про збвдьшення статутного кашталу товариства X
Прийняття ршення про зменшення статутного кашталу товариства X
Обрання голови та члешв наглядово! ради, прийняття ршення про 
припинення !х повноважень X

Обрання голови та члешв рев^з^йно! комюи (рев^зора), прийняття ршення 
про дострокове припинення !х повноважень X

1нше (запишпь) | протягом звггаого року позачергов^ загальш збори не скликались

Чи проводились у звггному рощ загальш збори акшонерш у (форм заочного голосування? ш

ОРГАНИ УПРАВЛ1ННЯ

Який склад наглядовоТ ради (за наявносп)?
(оаб)

Квдьшсть члешв наглядово! ради 3
Квдьшсть представнишв акц^онер^в, що працюють у товарист 0
Квдьшсть представнишв держави 0
Квдьшсть представнишв акц^онер^в, що володшть бвдьше 10 ввдсотшв акцш 2
Квдьшсть представнишв акц^онер^в, що володшть менше 10 ввдсотшв акцш 1
Квдьшсть представнишв акц^онер^в - юридичних оаб 0
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Скшьки раз1в на рж у середньому ввдбувалися засщання наглядовоТ ради протягом останнгх трьох рошв?
18

Як'1 саме комггети створено в склад1 наглядовоТ ради (за наявносл)?
Так Ш

Стратепчного планування X
Аудиторський X
З питань призначень  ̂винагород X
1нвестицшний X
1нше (запишгть) У склад  ̂Наглядовов! ради шших комтетш не створено.
1нше (запишгть) У склад  ̂Наглядовов! ради шших комтетш не створено.

Чи створено в акщонерному товарис™  спещальну посаду або ввддш, що ввдповщас за роботу з акщонерами? 
(так/ш) щ

Яким чином визначасться розчпр винагороди члешв наглядовоТ ради?
Так Ш

Винагорода е фксованою сумою X
Винагорода е вщсотком ввд чистого прибутку або збшьшення ринково! 
вартосп акцш X

Винагорода виплачуеться у вигляд^ цшних папер^в товариства X
Члени наглядово! ради не отримують винагороди X
1нше (запишгть)

Як'1 з вимог до члешв наглядовоТ ради викладем у виутршпих документах акционерного товариства?
Так ш

Галузев^ знання  ̂досвщ роботи в галуз^ X
Знання у сфер  ̂фшанав  ̂менеджменту X
Особист якосп (чесшсть, вщповщальнють) X
Вщсутшсть конф лту штересш X
Граничний вж X
Ввдсутт будь-яш вимоги X
1нше (запишгть) X

Коли останнш раз було обрано нового члена наглядовоТ ради, яким чином вш ознайомився з̂  своТми правами 
та обов’язками?

Так Ш
Новий член наглядово! ради самостшно ознайомився з̂ змктом внутршшх 
докуменпв акщонерного товариства X

Було проведено заадання наглядово! ради, на якому нового члена 
наглядово! ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядово! ради було оргашзовано спещальне навчання (з 
корпоративного управлшня або фшансового менеджменту) X

У ах члешв наглядово! ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена X

1нше (запишгть) -

Чи створено у вашому акщонерному товарис™  ревшйну комшю? (так/ш) щ 
Кшьккть члешв ревшйноТ комки 1 о«б.
Скшьки разт на рш у середньому в1дбувалися зас1дання ревшйноТ комки протягом останнгх трьох рошв? О

Я к  посадов особи акщонерного товариства ввдповвдають за збер^ання протокол^в загальних зборт 
акцщиерт, заадаиь наглядовоТ ради та заадань правлшня?___________ ______________ __________

Загальш збори Засвдання Засвдання
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акц^онер^в наглядово!
ради

правлшня

Члени правлшня (директор) ш ш ш
Загальний вшдш ш ш ш
Члени наглядово! ради (голова наглядово! ради) ш ш ш
Юридичний вщдш (юрист) так так так
Секретар правлшня ш ш ш
Секретар загальних збор^в ш ш ш
Секретар наглядово! ради ш ш ш
Корпоративний секретар ш ш ш
В1ддш або управлшня, яке вдаовдае за роботу з 
акцюнерами ш ш ш

1нше (запишпъ) ш ш ш

Ввдповвдно до статуту вашого акщонерного товариства, до компетенцп якого з оргашв (загальних збор^в 
акцшнерт, наглядовоТ ради чи виконавчого органу) належить виринення кожного з цих питань?______

Загальш
збори

акц^онер^
в

Наглядова
рада

Виконавчи 
й орган

Не
належить

до
компетенц 
и жодного 

органу
Визначення основних напрям^в д^яльност  ̂(стратеги) так ш ш ш
Затвердження плашв д^яльност^ ^знес-плашв) ш ш так ш
Затвердження р^чного фшансового звиу або балансу 
або бюджету так ш ш ш

Обрання та вдаликання голови правлшня так ш ш ш
Обрання та вдаликання члешв правлшня так ш ш ш
Обрання та вдаликання голови наглядово! ради так ш ш ш
Обрання та вдаликання члешв наглядово! ради так ш ш ш
Обрання та вдаликання голови та члешв рев^з^йно! 
комюи так ш ш ш

Визначення розм^ру винагороди для голови та члешв 
правлшня ш так ш ш

Визначення розм^ру винагороди для голови та члешв 
наглядово! ради так ш ш ш

Прийняття ршення про притягнення до майново! 
в1дповдальносл члешв правлшня ш так ш ш

Прийняття ршення про додатковий випуск акцш так ш ш ш
Прийняття ршення про викуп, реал^зац^ю та 
розмщення власних акцш ш так ш ш

Затвердження аудитора ш так ш ш
Затвердження договор^в, щодо яких гснуе конфлшт 
штереав ш ш ш так

Чи мктить статут акщонерного товариства положення, яке обмежуе повноваження виконавчого органу 
приймати |)1111С1иш про укладення договор^в, враховуючи Тх суму, ввд ^мен  ̂акщонерного товариства? (так/ш)
так

Чи мктить статут або внутршш документи акщонерного товариства положення про конфлжт штереав, 
тобто суперечшсть м^ж особистими штересами посадовоТ особи або пов’язаних з нею оаб та обов’язком д^яти 
в штересах акщонерного товариства?(так/ш) ш

Я к  документи кнують у вашому акщонерному то в ар и с^?
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Так ш
Положения про загальш збори акц^онер^в X
Положения про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правлшня) X
Положення про посадових оаб акщонерного товариства X
Положення про рев^з^йиу комюш X
Положення про акци акщонерного товариства X
Положення про порядок розпод^ прибутку X
1нше (запишгть) д/н

Яким чином акщонери можуть отримати таку информацию про .цильшсть вашого акщонерного товариства?

1нформащя 
розповсюджуетьс 

я на загальних 
зборах

Публшуетьс 
я у преа, 

оприлюднюе 
ться в 

загальнодост 
упнш 

шформацшн 
ш баз  ̂даних 

ДКЦПФР 
про ринок 

щнних 
папер^в

Документи
надаються

для
ознайомлення 
безпосереднь 

о в
акщонерному

товарист

Копи
докуменп

в
надаються 
на запит 

акцюнера

1нформащя 
розмщуетьс 
я на власнш 
штернет-сто 

ршщ 
акщонерного 
товариства

Фшансова звгтшсть, 
результата д^яльност^ так так так так так

1нформаця про акц^онер^в, 
як1 володшть 10 вщсотшв та 
бшше статутного катталу

т так так так так

1нформаця про склад 
оргашв управлшня 
товариства

так так так так так

Статут та внутршш 
документи т т так так так

Протоколи загальних збор^в 
акц^онер^в тсля !х 
проведення

т т так так так

Розм^р винагороди 
посадових оаб акщонерного 
товариства

т т так так т

Чи готус акцюнерне товариство фшансову звгтшсть у ввдповвдносп до м^жнародних стандартв 
бухгалтерського облжу? (так/ш) ш

Скшьки разт на рж у середньому проводилися аудиторськ нсрсшрки акщонерного товариства зовшшшм 
аудитором протягом останшх трьох рокчв?______________________________________________________

Так Ш
Не проводились взагал X
Менше шж раз на рж X
Раз на р к X
Часпше шж раз на рш X

Який орган приймав ринеиия про затвердження аудитора?
Так Ш

Загальш збори акц^онер^в X
Наглядова рада X
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Правлшня або директор X
1нше (запишггь)

Чи змшювало акцюнерне товариство аудитора протягом останшх трьох рошв? (так/ш) так

З якоТ причини було змшено аудитора?
Так Ш

Не задовольняв професшний р^венъ X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змшено на вимогу акщонер^в X
1нше (запишггь) Змша мюцезнаходження компанп

Який орган здшснював нсрешрки фшансово-господарськоТ д^яльност^ акщонерного товариства в минулому 
рощ?_______________________________________________________________ ____________ ____________

Так ш
Рев^з^йна комгая X
Наглядова рада X
Ввддш внутршнього аудиту акщонерного товариства X
Стороння к ом п а^  або стороннш консультант X
Перев^рки не проводились X
1нше (запишггь)

З ишиатики якого органу решзшиа комюя проводила перетрку останнього разу?
Так Ш

З власно! шщштиви X
За дорученням загальних збор^в X
За дорученням наглядово! ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акц^онер^в, яш в сукупносп володшть понад 10 вщсотшв голоав X
1нше (запишггь)

Чи отримувало ваше акцюнерне товариство протягом останнього року платш послуги кон сультан т у сфер1 
корпоративного управлшня чи фшансового менеджменту? (так/ш) ш

ЗАЛУЧЕННЯ 1НВЕСТИЦ1Й ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛ1ННЯ

Чи плануе ваше акцюнерне товариство залучити швестици кожним з цих способ^в протягом наступних трьох 
рокт?_______________________________________________________________________________________

Так Ш
Випуск акцш X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облтацш X
Кредити банков X
Фшансування з державного  ̂мюцевих бюджепв X
1нше (запишггь) X

Чи плануе ваше акщоиерие товариство залучити шоземш швестици протягом наступних трьох роктв?
Так, уже ведемо переговори з потенцшним швестором
Так, плануемо розпочати переговори
Так, плануемо розпочати переговори в наступному рощ
Так, плануемо розпочати переговори протягом двох рошв
Ш, не плануемо залучати шоземш швестици протягом наступних трьох рошв
Не визначились X
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Чи плануе ваше акцюнерне товариство включити власш акцГТ до лктингу фондових б1рж протягом 
наступних трьох рошв? (так/ш/не визначились) так

Чи змшювало акцюнерне товариство особу, яка веде облш прав власност на акци у депозитарнш систем^ 
УкраТни, протягом останшх трьох рошв? (так/ш) ш

З якоТ причини було змшено особу, яка веде облж прав власносп на акци у депозитарий систем^ УкраТни 
(да. и - особа)?_________________________________________________________________________________

Так Ш
Не задовольняв професшний р1вень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змшено на вимогу:
акцюнер1в X
суду X
1нше (запиш1ть)

Чи мае акцюнерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлшня? (так/ш) ш

У раз^ наявносп у акщонерного товариства кодексу (принцишв, правил) корпоративного управлшня 
вкажгть дату його прийняття: ; яким органом управлшня прийнятий:

Чи оприлюднено шформащю про прийняття акщонерним товариством кодексу (принцишв, правил) 
корпоративного управлшня? (так/ш) щ; укаж1ть яким чином його оприлюднено:
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