
ОПИС БІЗНЕСУ

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

ПрАТ"Українська страхова компанія" зареєстровано згідно з рішенням
Авдіївської міської ради від 29.12.1993 року №441. Перереєстрація
товариства відбулася 23.02.2010року за рішенням Авдіївської міської
ради у зв'язку зі зміною юридичної адреси. У зв'язку зі зміною
найменування юридичної особи
Державним реєстратором Виконавчого комітету Донецької міської ради
проведена реєстрація нової редакції Статуту , про що зроблено запис №
12661050015035563 від 28.07.2010р. і отримано нове свідоцтво про
державну реєстрацію серії А01 №436637 від 28.07.2010 року.
Основні види діяльності відповідно до установчих документів: майнове
страхування; страхування по відповідальності; обов'язкове
страхування; особисте страхування.
Товариство не має відокремленних самостійних підрозділів та філій.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Приватне акціонерне товариство, відокремлених структурних підрозділів
і філій не має.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика піприємства затвержена наказом №1 по підприємству і
здійснюється у відповідності до Національних стандартів
бухгалтерського обліку та Законів України і містить такі основні
критерії:
- метод нарахування амортизації для основних засобів і нематериальних
активів -прямолінейний;
- до основних засобів відносяться предмети вартістю більше ніж
1000,00 грн.;
- метод віднесення на витрати МБП-100% при придбанні;
- метод оплати праці працівникам-почасовий, згідно штатному розкладу.

Текст аудиторського висновку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТ-АС"

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№2861 від 28.02.2002р.

Україна, 83048 м. Донецьк,
вул. .Артема 138а, оф.1709 п/р 260090298980 
в ПАТ "Укрбізнесбанк" м. Донецьк



тел./факс (062) 210-03-74, 
E-mail: аudit.skydan@gmail.com МФО 334969  код ЄДРПОУ 30736531

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК
щодо  фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" за
рік, який закінчився 31 грудня 2011 року

1. АДРЕСАТ.    
       Звіт незалежного аудитора призначається для  власників цінних
паперів та  керівницт-ва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт
якого перевіряється  і може бути використаний  для подання  до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
роз-критті інформації емітентом.

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство
"Українська страхова ком-панія" (далі - Підприємство); 
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 20346864; 
2.1.3. Місцезнаходження:  83048, м. Донецьк, вул. Артема, 116/19,
тел. факс (062) 381-87-05, Email: uskzvit@mail.ru;
2.1.4. Дата та орган державної  реєстрації::   товариство
зареєстровано згідно з рішенням Авдієвської міської ради від
29.12.1993р. № 441; 

перереєстрація товариства відбулася 23.02.2010 року за рішенням
Авдієвської міської ради у зв'язку зі зміною юридичної адреси.

У зв'язку зі зміною найменування юридичної особи товариством від
Виконавчого ко-мітету Донецької міської ради отримано нове свідоцтво
про державну реєстрацію серії А01 за  №436637 від 28.07.2010 р. 
2.1.5. Дата внесення змін до установчих документів: зміни до статуту
Товариства у ви-гляді нової редакції (у зв'язку із збільшенням
статутного капіталу) зареєстровані Держав-ним реєстратором від
23.04.2009 року, про що зроблений запис  за №12531050012000019.
Останні зміни до статуту, які пов'язані зі зміною юридичної адреси
зареєстровані Держа-вним реєстратором від 23.02.2010 року.

У зв'язку зі зміною найменування товариства Державним
реєстратором проведена ре-єстрація нової редакції статуту про що
зроблений запис №12661050015035563 від 28.07.2010 року.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та
положеннями За-кону України "Про аудиторську діяльність", інших
законодавчих актів України та у від-повідності з вимогами Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалте-рів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011
року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки
та надання звіту щодо фінансової звітності",  МСА № 705 "Моди-фікації



думки у звіті незалежного аудитора",  № 706 "Пояснювальні параграфи
та параг-рафи з інших питань у звіті незалежного аудитора".  При
складанні висновку Аудитор до-тримувався Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цін-них паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням
Держав-ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011
року № 1360. 

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські
докази", щодо отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів.
У процесі виконання ауди-торських процедур Аудитор звертав увагу на
доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як
аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для
обґрунтування аудиторської думки
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки.
Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих
помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на
обґрунту-вання сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а
також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттє-вих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оці-нку цих ризиків, Аудитор
розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується скла-дання та
достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит вклю-чав також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.  
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є
висловлення ду-мки стосовно того, чи складена фінансова звітність в
усіх суттєвих аспектах згідно з ви-значеною концептуальною основою
фінансової звітності.
Фінансова звітність Підприємства підготовлена згідно з вимогами,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,  та
облікової політики Підприємства. Річна  фінансова  звітність складена
на підставі даних бухгалтерського обліку Підпри-ємства  за  станом на
кінець останнього дня звітного року.
2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності Приватне
акціонерне товариство "Українська страхова компанія", яка складає
повний комплект фінансової зві-тності та включає:
- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);
- Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2011 року по 31
грудня 2011
 року  (форма 2);
- Звіт  про рух грошових коштів  за 2011 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма 5).



3.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА  ФІНАНСОВУ
ЗВІТНІСТЬ.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і
достовірне подання  фінансової звітності відповідно до національних
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал ви-значає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку,
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків
та припу-щень,  що впливають  на суми активів та зобов'язань,
відображених  у  фінансовій  звіт-ності, а також на суми доходів та
витрат, що відображаються у фінансових звітах про-тягом  звітного
періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА:
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив
аудиторську перевірку відпові-дно до Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання від-повідних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достат-ньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було  передбачено
проведення заглиб-леного аналізу якості ведення податкового обліку,
аудитори  не  виключають,  що пода-льшою  податковою перевіркою
можуть бути виявлені  викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежав від су-дження аудитора та включав оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання  суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрі-шнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності
використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінсь-ким персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними
для форму-лювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської
думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА       
5.1. Підстава для висловлення модифікованої думки
Аудитор не приймав участі в  спостереженні за інвентаризацією наявних



активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її
проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала
інвентаризаційна комісія, якій  висловлено довіру, згідно вимог МСА.
Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що
активи та зобо-в'язання наявні. Стосовно розміру забезпечень виплати
персоналу Аудитор не може ви-словити думку, тому що інвентаризація
резерву на оплату відпусток на Підприємстві  не проводилася.
Підприємство не створювало резерв сумнівних боргів.  

5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами
Міжна-родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання  впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної
федерації бухгалтерів, прийнятих в яко-сті Національних стандартів
аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня
2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифіка-ція
думки у звіті незалежного аудитора". 
 
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги
стосовно по-дання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО,
діючими на Україні, які вимагають правдивого  розкриття і подання
інформації у відповідності з принципами безперервності,
послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та
змісту фінансової звітності.  
 Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система
бухгалтерсь-кого обліку в цілому задовольняє  законодавчим і
нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за
винятком можливого впливу, про який йдеться у па-раграфі "Підстава
для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність
Підприємства за рік, який закінчився 31.12.2011 р. подає достовірну
та справедливу інформацію про фінансовий стан та її фінансові
результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на
основі дійсних облікових даних.
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози
безпере-рвності діяльності Підприємства.  

6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.
6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 
       
Вартість чистих активів акціонерного товариства  визначена шляхом
ви-рахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався
згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств від 17.11.2004 р. № 485 з ме-тою реалізації положень ст.
155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3
Цивільного кодексу України.
Розрахункова    вартість  чистих   активів Підприємства  на   кінець
звітного   періоду   складає 47 359 тис. грн.  Заявлений статутний
капітал складає 35 989 тис. грн. На кінець звітного періоду
неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто
скори-гована  сума статутного  капіталу складає  35 989 тис. грн.



Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого
статутного капіталу,  що відповідає вимогам  ст.155 п.3 Цивільного
кодексу України.

6.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала ау-диту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подаєть-ся до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури
щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у
відповідності з МСА 720 " Відповіда-льність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав
ауди-торські докази того, що фінансова звітність була суттєво
викривлена у зв'язку з ін-формацією,  що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Комісії ра-зом з фінансовою звітністю.

6.3.Значні правочини:
  
Підприємство у 2011 році відповідно до ст.70 Закону України "Про
акціонерні това-риства" не мало виконання значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів то-вариства за даними останньої
річної фінансової звітності). За даними останньої річної фі-нансової
звітності Підприємства вартість активів  складає 54 875 тис. грн.
Сума мінімаль-ного правочину, яка підлягає аудиторським процедурам
складає 8 977 грн. Аудитором бу-ли  виконані процедури щодо
дотримання Підприємством вимог законодавства стосовно виконання
значних правочинів.
На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор
може зро-бити висновок, що протягом перевіреного періоду
Підприємством не укладалися знач-ні правочини, в той час як при
укладанні інших були виконанні всі вимоги законодав-ства стосовно
виконання правочинів.

6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрі-шнього  аудиту  вимогам законодавства
      Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього
аудиту  повинен відповідати  Закону України "Про акціонерні
товариства".
    Підприємство обирало протягом 2011 року не обирало корпоративного
секретаря, і цю функцію ніхто не виконував.
Наглядова  рада  акціонерного  товариства  не приймала  рішення  щодо
запрова-дження   в товаристві посади  внутрішнього аудитора. 
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Підприємства, вважає
за не-обхідне зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправ-лення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження
активів, повноти і точності облікової документації та включає
адміністративний та бухгалтерський контроль.
Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між
працівниками Підприємства таким чином, щоб жоден працівник



підприємства не мав  змоги зосереди-ти у своїх руках усі необхідні
для повної операції повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Підприємства,
достовір-ність звітності та включає попередній, первинний ( поточний)
і подальший контроль.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управ-ління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що
система внутрішнього контролю на Під-приємстві створена  та діє.

6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансо-вої звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними
діяльності для отри-мання розуміння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрі-шній контроль, як цього вимагає МСА
315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих ви-кривлень через
розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав
процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася
під час ідентифі-кації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором
були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором
виконані аналітичні процедури, в тому числі  по суті з викорис-танням
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав
розуміння, зовніш-ніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання,
структуру його власності та корпора-тивного управління, структуру та
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані
з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про
можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення
внаслідок шахрайства.
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит -
АС" 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення про внесення до Реєстру
суб'єктів аудиторської діяльності: №2861 від 28.02.2002 року.
Місцезнаходження: 83048 м. Донецьк, вул. Артема, 138а, оф.1709  
Телефон (факс): тел./факс (062) 210-03-74.
8. Дата і номер договору на проведення аудиту:  
№2/02 від 20.02.2012 р.
9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 
Дата  початку  проведення аудиту 21 лютого 2012 року.
Дата закінчення проведення аудиту 12 березня 2012 року

Директор ТОВ "Аудит - АС" А.В. Скидан
сертифікат аудитора України №003950, 
виданий від 24 вересня 1999 року, продовжений 
24 вересня 2003 року, термін дії до 24 вересня 2013 року; 
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ 
серії А №000072 від 27.05.2004 року, термін дії до 24 вересня 2013



року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що нада-ють
послуги на ринку цінних паперів  серії "А" №000748 від 02.03.2005
року, термін дії до 24 вересня 2013 року.

12.03.2012р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Страхові послуги в сфері добровільного страхування від нещасних
випадків; добровільного страхування кредитів (в тому числі
відповідальності позичальника за непогашення кредиту); добровільного
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту, вантажів та багажу)

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
1.Придбання активів:
  1.1 Автомобіль Мерседес-венц вартістю 533931,75 грн.придбан
28.11.11р 
  1.2 Автомобіль HONDA CR-V вартістю 278099,75 грн. придбан
28.12.10р.
  1.3 Автомобіль Мерседес - венц вартістю 268652,31 грн. придбан
28.08.08р.
  1.4 Автомобіль BMW вартістю 61867.13 грн. придбан 03.11.11р.
  1.5 Автомобіль HYUNDAI IX-35 вартістю 244000.00 грн. придбан
03.03.11р.
  1.6 Автомобіль TOYOTA Land Cruiser 150 вартістю 546458.00грн.
придбан 18.01.12р.
  1.7 Автомобіль KIA FG Carens вартістю 127940,00 грн. придбан
14.03.08р.
  1.8 Встроєне приміщення вартістю 1184120,00 грн. придбане
24.07.08р.

2.Вибуття активів:
  2.1 Автомобіль HYUNDAI IX-35 проданий 14.02.12р. за 149764,00 грн.;



  2.2 Автомобіль KIA FG Carens проданий 24.06.11р. за 85181,06 грн.;
  2.3 Автомобіль PEUGEOT 407 проданий 20.03.12р.за 78493.76грн.;
  2.4 Автомобіль KIA CERATO проданий 27.11.11 р. за 45350,00 грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первісна вартість основних засобів на початок 2011 року становила
3645,6 тис.грн., на кінець-4415,0 тис.грн.  
Залишкова вартість основних засобів на початок 2011 року становила
2945,6 тис.грн., на кінець 2011р. -3321,7 тис.грн.

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

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Політика підприємства щодо фінансування діяльності складається з
поширення ринку страхових послуг і збільшення надходження страхових
внесків, а також розміщення вільних грошових коштів на депозитних
рахунках банків і отримання процентів.

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

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Продовження діяльності у сфері страхування, поширення ринку страхових
послуг.

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

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

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




