Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Голова Правлiння

Вотле Фiлiп

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

19.04.2012
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

20474912

1.4. Місцезнаходження емітента

04070 Київська область - м.Київ вул. Iллiнська, 8

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 391-11-21, (044) 391-11-22

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Sergey.Lobanov@axa-ukraine.com

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

19.04.2012
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №73 "Бюлетень. Цiннi папери України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

20.04.2012
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

19.04.2012

www.axa-ukraine.com
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
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Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не
передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги
Статтi 42 цього ж Закону.
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим що форма iснування ЦП
товариства бездокументарна.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались
Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.
Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим що форма iснування ЦП товариства
бездокументарна.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було, у зв*язку з тим, що згiдно вимог
законодавства, Товариство не повинно було подавати протягом звiтного 2011 року особливу
iнформацiю.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.
Вiдповiдно до процедури збiльшення розмiру статутного капiталу при приєднаннi, реєстрацiя змiн
до статуту Товариства (з урахуванням збiльшення статутного капiталу) вiдбулась ранiше, нiж було
зареєстровано випуск акцiй та видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй з урахуванням
додаткового випуску акцiй. У зв*язку з цим, розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2011
дорiвнює 261975190 грн., а загальна кiлькiсть акцiй (вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю
випуску акцiй ) станом на 31.12.2011 дорiвнює 14760519 акцiй.
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

3.1.2. Скорочене найменування

АТ "СК "АХА Страхування"

3.1.3. Організаційно-правова форма
3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок

Київська область

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

А01 №606267
22.08.2003
Подільська районна в місті Києві Державна адміністрація
261975190.00
261975190.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Укрсиббанк"

3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

351005
26503253730300
АТ "Укрсиббанк"

3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

351005
26503253730300

3.4. Основні види діяльності
66.03.0 ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
ДН ДН
ДН ДН

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

1
2
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на АВ № 483276
транспорті

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

3
17.09.2009

4
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

5
безстрокова

АВ № 483277

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483278

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483279

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів АВ № 483280
господарювання

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд)
Опис
дн
Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації
Опис
дн
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї

Опис

Повна назва виду діяльності: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів
АВ № 483281
17.09.2009
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг безстрокова
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
України
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
Опис
дн
Добровільне медичне страхування (безперервне страхування АВ № 483282
здоров'я)

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483283

1

2

3

4

5

відповідальність перевізника)
Опис
дн
Добровільне страхування медичних витрат

АВ № 483284

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування фінансових ризиків

АВ № 483285

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування відповідальності власників водного АВ № 483286
транспорту (включаючи відповідальність пееревізника).

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування відповідальності перед третіми
особами

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483287

Опис

Повна назва виду діяльності: Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)].
Добровільне страхування майна [крім залізничного,
АВ № 483288
17.09.2009
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг безстрокова
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
України
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)
Опис
дн
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ.

АВ № 483289

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу).

АВ № 483290

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту).

АВ № 483291

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483292

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483293

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

АВ № 483294

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Добровільне страхування залізничного транспорту.
Опис
дн
Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного).
Опис
дн
Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби.

1
дн
Добровільне страхування від нещасних випадків.

2

3

4

5

АВ № 483295

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності АГ № 569137
власників наземних транспортних засобів.

24.12.2010

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис
дн
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування.

10.10.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

безстрокова

Опис

дн

АВ № 594085

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Моторно (транспортне) страхове бюро України
Місцезнаходження об'єднання: 03150, м. Київ, вул. Горького, 51
Виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при експлуатацiї
наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та угод, укладених Бюро з
уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;
Взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди та забезпечення виплати страхового
вiдшкодування третiм особам;
Координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi за шкоду,
заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, як на територiї України, так i за її межами;
Захист iнтересiв членiв Бюро.
Найменування об'єднання: УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ
Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Петра Ніщинського, 6
Сприяння розвитку прозорого класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її
Учасників, гарантування високого рівня послуг убезпечення (страхування), що надаються Учасниками
Асоціації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків убезпечення (страхування) (надалі страхування), захисту інтересів Учасників Асоціації.
Найменування об'єднання: Інші об'єднання юридичних осіб Ліга страхових організацій України
Місцезнаходження об'єднання: 02660, Київ, вул. Марини Раскової, 11
Сприяння розвитку страхового ринку, захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами
Ліги, сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності, сприяння підвищенню
кваліфікації та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку страхових послуг, ознайомлення
громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в економічному житті України,
сприяння реалізації антимонопольного законодавства в сфері страхової діяльності утвердження взаємної довіри,
надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг та
споживачами страхових послуг, доведення до учасників ринку страхових послуг законодавчих та нормативних
актів органів державної влади та управління з питань, що стосуються сфери страхової діяльності, розробка
рекомендацій з питань методології страхової справи.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

АКСА / АХА S.A. (Францiя)
АТ "УкрСиббанк"
АТ "КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент"
Сосиете БОЖОН / Societe BEAUJON (Францiя)

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника
572093920
09807750
32799200
632050316

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

80 фiзичних осiб

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Місцезнаходження

Французька республiка 75008 - м. Париж проспект Матiньон, буд. 25
61050 Харкiвська область - м.Харкiв проспект Московський, буд. 60
04116 Київська область - м.Київ вул. Шолуденка, буд. 3
Французька республiка 75008 - м. Париж проспект Матiньон, буд. 21

50.293048638737
18.023749706904
31.655397753968
0.000006774830

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

д/н

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

0.027797125561
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)
1044 чол
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)
57 чол
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) 44 чол
Фонд оплати працi - всього 116 679,6 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього року: товариство вважає недоцiльним розкриття цiєї iнформацiї.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента
. В Компанiї дiє пiдхiд, на пiдставi якого планується i
складається стратегiя навчання на рiк, яка полягає в тому, що кожен спiвробiтник
компанiї проходить мiнiмум 1 тренiнг на рiк (професiйний або soft skills).
В рамках стратегiї навчання в АХА в Українi дiє чотирирiвнева система навчання
керiвникiв - "АХА Менеджер"
Також за результатами оцiнки компетенцiй, яка проходить 1 раз на пiвроку, визначається
компетенцiя, яка бiльш iнших вимагає розвитку i для розвитку цiєї компетенцiї, у
компанiї розробляється тренiнг, який проводиться декiлька разiв, щоб всi спiвробiтники
компанiї могли прийняти в ньому участь.
Для спiвробiтникiв продаючих пiдроздiлiв силами внутрiшнiх тренерiв проводяться
спецiалiзованi тренiнги.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Вотле Філіп

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та CIO AXA Belgium
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини та виконувати юридичні дії від імені Товариства без
довіреності;
Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах повноважень та компетенції, передбачених Статутом;
Видавати накази, давати розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства;
Видавати та підписувати довіреності, проводити переговори та підписувати договори (контракти) та будь-які інші
документи від імені Товариства;
Відкривати, розпоряджатися та/або закривати банківські рахунки Товариства;
Наймати та звільняти працівників Товариства (у тому числі, особу, яка виконує функції головної технічної
посадової особи (відповідальний актуарій) та головної посадової особи з питань інформаційних технологій;
останні дві особи не є членами Правління); визначати винагороду та умови трудового найму; а також розробляти
посадові інструкції;
Приймати рішення про накладання дисциплінарної та матеріальної відповідальності на працівників Товариства,
окрім членів Правління;
Приймати рішення з інших питань, які закріплені за Правлінням.
Відповідно до протокола спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади Голови Правління.
Відповідно до протокола спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду Голови Правління.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - CIO AXA Belgium.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на
будь яких інших підприємствах, про стаж роботи, поспортні дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Перший Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Перетяжко Андрій Іванович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Голова Правління ЗАТ "СК "Український Страховий Альянс"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними договорів (полісів, сертифікатів) страхування,
з юридичними та фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Видавати довіреності працівникам Товариства на представлення інтересів Товариства в органах державної
влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, органах
судочинства;
Підписувати договори оренди автотранспортних засобів від імені Товариства;
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними цивільно-правових угод з юридичними та
фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Вести переговори та укладати від імені Товариства договори доручення та інші договори (угоди) про
співробітництво в сфері страхування та перестрахування, у тому числі пов'язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю. При укладенні таких договорів обов'язкове використання відповідним чином затверджених
документів Товариства (у тому числі наказів і розпоряджень), що накладають обмеження на істотні умови
договору;
Підписувати, подавати та отримувати звіти, заяви, клопотання, довідки, листи, подання та будь-які інші
документи, що подаються в органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування,
контролюючі органи.
Обсяг інших повноважень Членів Правління встановлюється Головою Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади Генерального директора, який є
членом Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду Генерального директора, який є членом правління.
Відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" № 32 від 23 грудня 2011 року обрано (призначено) на посаду Першого
Заступника Голови Правління Товариства.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Голова Правління ЗАТ "СК "Український Страховий Альянс".
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на
будь яких інших підприємствах, про стаж роботи, поспортні дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Фінансовий директор, який є членом Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Марльє Бйорн

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Procurement, Support & Invoicing Director AXA Belgium
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними договорів (полісів, сертифікатів) страхування,
з юридичними та фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Видавати довіреності працівникам Товариства на представлення інтересів Товариства в органах державної
влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, органах
судочинства;
Підписувати договори оренди автотранспортних засобів від імені Товариства;
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними цивільно-правових угод з юридичними та
фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Вести переговори та укладати від імені Товариства договори доручення та інші договори (угоди) про
співробітництво в сфері страхування та перестрахування, у тому числі пов'язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю. При укладенні таких договорів обов'язкове використання відповідним чином затверджених
документів Товариства (у тому числі наказів і розпоряджень), що накладають обмеження на істотні умови
договору;
Підписувати, подавати та отримувати звіти, заяви, клопотання, довідки, листи, подання та будь-які інші
документи, що подаються в органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування,
контролюючі органи.
Обсяг інших повноважень Членів Правління встановлюється Головою Правління
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади Фінансового директора, який є
членом Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду Фінансового директора, який є членом Правління.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Procurement, Support & Invoicing Director AXA Belgium.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на
будь яких інших підприємствах, про стаж роботи, поспортні дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління, який є членом Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Межебицький Максим Станіславович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Заступник Голови Правління зі страхування ЗАТ "СК "Вексель-ФСА"
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними договорів (полісів, сертифікатів) страхування,
з юридичними та фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Видавати довіреності працівникам Товариства на представлення інтересів Товариства в органах державної
влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, органах
судочинства;
Підписувати договори оренди автотранспортних засобів від імені Товариства;
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними цивільно-правових угод з юридичними та
фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Вести переговори та укладати від імені Товариства договори доручення та інші договори (угоди) про
співробітництво в сфері страхування та перестрахування, у тому числі пов'язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю. При укладенні таких договорів обов'язкове використання відповідним чином затверджених
документів Товариства (у тому числі наказів і розпоряджень), що накладають обмеження на істотні умови
договору;
Підписувати, подавати та отримувати звіти, заяви, клопотання, довідки, листи, подання та будь-які інші
документи, що подаються в органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування,
контролюючі органи.
Обсяг інших повноважень Членів Правління встановлюється Головою Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади Заступника Голови Правління, який
є членом Правління.
Відповідно до Протокол спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Правління, який є членом
Правління.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Заступник Голови Правління зі страхування ЗАТ "СК "Вексель-ФСА".
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на
будь яких інших підприємствах, про стаж роботи, поспортні дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління, який є членом Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Гавриленко Вячеслав Віталійович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Заступник Голови Правління з маркетингу та розвитку ЗАТ "СК
попередня посада, яку займав
"Вексель-ФСА"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними договорів (полісів, сертифікатів) страхування,
з юридичними та фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Видавати довіреності працівникам Товариства на представлення інтересів Товариства в органах державної
влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, органах
судочинства;
Підписувати договори оренди автотранспортних засобів від імені Товариства;
Видавати довіреності працівникам Товариства на укладення ними цивільно-правових угод з юридичними та
фізичними особами на суму, яка визначається окремим наказом Голови Правління;
Вести переговори та укладати від імені Товариства договори доручення та інші договори (угоди) про
співробітництво в сфері страхування та перестрахування, у тому числі пов'язаних із зовнішньоекономічною
діяльністю. При укладенні таких договорів обов'язкове використання відповідним чином затверджених
документів Товариства (у тому числі наказів і розпоряджень), що накладають обмеження на істотні умови
договору;
Підписувати, подавати та отримувати звіти, заяви, клопотання, довідки, листи, подання та будь-які інші
документи, що подаються в органи державної влади й управління, органи місцевого самоврядування,
контролюючі органи.
Обсяг інших повноважень Членів Правління встановлюється Головою Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади Заступника Голови Правління, який
є членом Правління.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Правління, який є членом
Правління.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Заступник Голови Правління з маркетингу та розвитку ЗАТ "СК "Вексель-ФСА".
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на
будь яких інших підприємствах, про стаж роботи, поспортні дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної Комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Франсуа Ксав'є Негрі

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та AXA Re Chief Actuary
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідності з принципами добросовісного
корпоративного управління та Положення про Ревізійну Комісію.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Ревізійної комісії.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Ревізійної комісії.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - AXA Re Chief Actuary.
Інші посади на інших підприємствах - CEE CRO, GIE AXA; 40, rue de Colisеe, 75008, Paris, France.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної Комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Аурелі Десперо

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та ALM Manager
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідності з принципами добросовісного
корпоративного управління та Положення про Ревізійну Комісію.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова

компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Ревізійної комісії.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Ревізійної комісії.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - ALM Manager.
Інші посади на інших підприємствах - NORCEE Deputy BSD, GIE AXA; 21, avenue Matignon, 75008, Paris, France.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Ревізійної Комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Самаріна Ганна Юріївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Начальник департаменту фінансів АТ УкрСиббанк
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідності з принципами добросовісного
корпоративного управління та Положення про Ревізійну Комісію.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Ревізійної комісії.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Ревізійної комісії.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Начальник департаменту фінансів АТ УкрСиббанк.
Інші посади на інших підприємствах - Заступник Голови правління - начальник департаменту фінансів АТ
УкрСиббанк, АТ УкрСиббанк, м. Київ, вул. Андріївська 2/12.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Жан-Франсуа Варле

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Member of Executive council - operations and IT, BNP Paribas Insurance
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;
- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та
працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО

за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" № 28 від 20-23 січня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з
посади члена Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Member of Executive council - operations and IT, BNP Paribas Insurance.
Інші посади на інших підприємствах - Head of Supervisory Council JSC UkrSibbank, АТ УкрСиббанк, м. Київ, вул.
Андріївська 2/12.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Наумов Сергій Володимирович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Голова Правління АКІБ УкрСиббанк ( до 2010), Заступник Голови
попередня посада, яку займав
правління - Начальник Департаменту корпоративного бізнесу АКІБ
"УкрСиббанк"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;

- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та
працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО
за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" № 28 від 20-23 січня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з
посади члена Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Голова Правління АКІБ УкрСиббанк, Заступник Голови правління - Начальник
Департаменту корпоративного бізнесу АКІБ "УкрСиббанк".
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту, інші посади на інших підприємствах.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Філіп Ів Анрі Жоаньє

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Head of Office in BNPP Egypt
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки:
Організація роботи Нагядової ради, скликання засідань Наглядової ради та головування на них.
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;
- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та

працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО
за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" № 28 від 20-23 січня 2011 року обрано (призначено) на посаду
тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради.
Відповідно до протоколу протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Україна" № 31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади тимчасово виконуючого
обов'язки Голови Наглядової ради.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Наглядової ради.
Відповідно до протоколу Засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія
"АХА Страхування" № 24 від 06 грудня 2011 року обрано (призначено) на посаду Голови Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Head of Office in BNPP Egypt
Інші посади на інших підприємствах - Chairman of the Board of JSC UkrSibbank, АТ УкрСиббанк, м. Київ, вул.
Андріївська 2/12.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Франсуа Бенероя

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Deputy Head of the Group Corporate Development , BNP Paribas
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Повноваження та обов*язки:
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;
- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та
працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО
за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "АХА Страхування" № 28 від 20-23 січня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена
Наглядової ради.

Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Наглядової ради.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Deputy Head of the Group Corporate Development , BNP Paribas.
Інші посади на інших підприємствах - Deputy Chairman of the Board - Head of retail of JSC UkrSibbank, АТ
УкрСиббанк, м. Київ, вул. Андріївська 2/12.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сиріл Де Монгольф'є

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та Head of Life AXA Winterthur
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов*язки:
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;
- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;

- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та
працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО
за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Наглядової ради.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - Head of Life AXA Winterthur.
Інші посади на інших підприємствах - CEE CEO, GIE AXA; 40, rue de Colisеe, 75008, Paris, France.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Рено Де Кокремо

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та CFO AXA Winterthur
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов*язки:
Захист прав акціонерів Товариства;
Контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;
Прийняття участі в роботі Нагядової ради;
Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань:
- Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та/або положень, якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів
Акціонерів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу
Акціонерів або за пропозицією Правління, та в інших випадках, встановлених законодавством;
- Затвердження рішень про будь-який істотний перегляд довгострокового господарського плану та річного
бюджету Товариства;
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або іншого члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження;
- Затвердження рішень про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності членів Правління та
інших посадових осіб Товариства;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- Призначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження рішень про внутрішній та зовнішній план проведення аудиторських перевірок Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
- Затвердження та/або прийняття передбачених законодавством рішень та вирішення питань в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних
Зборів Акціонерів;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг,
чиста вартість чи розмір платежу, окремо або сукупно рядом взаємопов'язаних дій, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Внесення подання до Загальних Зборів Акціонерів щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Затвердження рішень про будь-які видатки, що перевищують суму в гривнях, яка становить еквівалент 1 500
000 (одного мільйона п'ятиста тисяч) ЄВРО за офіційним обмінним курсом Національного банку України; дія
цього положення не поширюється на видатки, що перевищують вказану суму, але стосуються: (1) страхування,
(2) перестрахування, (3) фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
управлінням ними та (4) вчинення правочинів в сумі, що перевищує показники, встановлені в попередньому
підпункті;
- Визначення умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління та
працівниками Товариства, річна заробітна плата яких в гривнях перевищує еквівалент 100 000 (ста тисяч) ЄВРО

за офіційним обмінним курсом Національного банку України, та визначення члена Наглядової Ради,
уповноваженого на підписання таких трудових договорів (контрактів);
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року припинено повноваження (звільнено) з посади члена Наглядової ради.
Відповідно до протоколу спільних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Україна" №
31/34 від 29 серпня 2011 року обрано (призначено) на посаду члена Наглядової ради.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - CFO AXA Winterthur.
Інші посади на інших підприємствах - CEE CFO, GIE AXA; 40, rue de Colisеe, 75008, Paris, France.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Майборода Віра Сергіївна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

дн

6.1.5. Освіта

дн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

дн

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ СК «Запоріжжя Вексель», заступник головного бухгалтера
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження та обов*язки:
Організація ведення бухгалтерського обліку.
Змін не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - заступник головного бухгалтера.
Інші посади на інших підприємствах - не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж роботи, поспортні
дані, освіту.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Голова Правління
Перший Заступник Голови
Правління
Фінансовий директор, який є
членом Правління
Заступник Голови
Правління, який є членом
Правління
Заступник Голови
Правління, який є членом
Правління
Член Ревізійної Комісії
Член Ревізійної Комісії
Член Ревізійної Комісії
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Головний бухгалтер

Серія, номер, дата
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
Від загал.
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав
до реєстру
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
Вотле Філіп
д/н
д/н
0
0.00000000000
0
0
0
0
Перетяжко Андрій Іванович д/н
д/н
0
0.00000000000
0
0
0
П.І.Б. посадової особи

Марльє Бйорн

д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Межебицький Максим
Станіславович

д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Гавриленко Вячеслав
Віталійович

д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Франсуа Ксав'є Негрі
Аурелі Десперо
Самаріна Ганна Юріївна
Філіп Ів Анрі Жоаньє
Франсуа Бенероя
Сиріл Де Монгольф'є
Рено Де Кокремо
Майборода Віра Сергіївна

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

0
0
0
0
0
0
0
36
36

0.00000000000
0.00000000000
0.00000000000
0.00000000000
0.00000000000
0.00000000000
0.00000000000
0.00013741759
0.00013741759

0
0
0
0
0
0
0
36

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Усього

36

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

АКСА / АХА S.A. (Францiя) 572093920

АТ "УкрСиббанк"

09807750

АТ "КУА АПФ "УкрСиб
Ессет Менеджмент"

32799200

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

немає

Місцезнаходження

Французька республiка 75008
- м. Париж проспект
Матiньон, буд. 25
61050 Харкiвська область м.Харкiв проспект
Московський, буд. 60
04116 Київська область м.Київ вул. Шолуденка, буд. 3

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт
д/н

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

. .

7423515

50.293048638737

7423515

0

0

0

. .

2660399

18.023749706904

2660399

0

0

0

. .

4672501

31.655397753968

4672501

0

0

0

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
. .
Усього

0
14756415

0.000000000000
99.972196099609

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
0
14756415

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0
0

0
0

0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові
X

20.01.2011
99.972200000000

Порядок денний:
1. Прийняття рiшення про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства;
2. Прийняття рiшення про випуск (емiсiю) акцiй Товариства;
3. Затвердження Договору про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства;
4. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв;
5. Змiна мiсцезнаходження Донецької фiлiї Товариства;
6. Внесення змiн до Положення про Донецьку фiлiю Товариства;
7. Звiльнення дiючих i призначення нових Членiв Наглядової Ради Товариства;
8. Питання, пов'язанi з обов'язковим викупом акцiй у акцiонерiв;
9. Розгляд питань, пов'язаних зi змiною мiсцезнаходження Кримської фiлiї Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: члени наглядової ради.
Прийнятi рiшення:
Питання № 1 - Вирiшили:
Прийняти рiшення про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до АТ "СК "АХА Страхування";
Питання № 2 - Вирiшили:
Вiдкласти розгляд питання про випуск (емiсiю) акцiй Товариства;
Питання № 3 - Вирiшили:
Вiдкласти розгляд Договору про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до АТ "СК "АХА
Страхування";
Питання № 4 - Вирiшили:
Прийняти рiшення, яким надати Товариству, в особi Голови Правлiння, повноваження вчиняти
значнi правочини, а саме правочини в рамках звичайної страхової дiяльностi Товариства, за якими
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Голова Правлiння Товариства
може делегувати право на вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства iншим Членам
Правлiння Товариства в межах, встановлених дiючими внутрiшнiми документами Товариства.
Питання № 5 - Вирiшили:
Змiнити мiсцезнаходження Донецької фiлiї Товариства АТ "СК "АХА Страхування" за адресою
83050, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 55 новим мiсцезнаходженням Донецької фiлiї Товариства
з адресою 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 88А.
Питання № 6 - Вирiшили:
1. Внести змiни до Положення про Донецьку фiлiю АТ "СК "АХА Страхування". Викласти вказане
Положення у новiй редакцiї, що додається.
2. Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Донецької фiлiю АТ "СК
"АХА Страхування".
Питання № 7 - Вирiшили:
Звiльнити 23 сiчня 2011 року членiв Наглядової ради Товариства:
Жан-Франсуа Варле (Jean-Franзois Varlet);
Наумова Сергiя Володимировича.
Призначити (обрати) з 24 сiчня 2011 року наступних членiв Наглядової ради Товариства:
Представника акцiонера - Публiчного акцiонерного товариства "УкрСиббанк" - Фiлiп Iв Анрi
Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier), тимчасово поклавши на нього обов'язки Голови Наглядової
ради Товариства до обрання Голови Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства;
Представника акцiонера - Публiчного акцiонерного товариства "УкрСиббанк" - Франсуа
Бенароя (Franзoi Benaroya).
Питання № 8 - Вирiшили:
Товариство, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, зобов'язане здiйснити
обов'язковий викуп простих iменних акцiй, належних акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у
Зборах та голосували проти прийняття Зборами рiшення про приєднання, у разi пред'явлення до
Товариства вiдповiдної вимоги.
Встановити, що у вiдповiдностi до дiючого законодавства, перелiк акцiонерiв, якi мають право
вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй складається лiчильною комiсiєю
Зборiв на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у цих Зборах.
Викупленi Товариством таким чином акцiї анулювати у встановленому законодавством порядку.

Цiна викупу визначається вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Повiдомлення акцiонерiв про право вимоги обов'язкового викупу акцiй здiйснюється згiдно з
перелiком акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм
акцiй, не пiзнiше 5 робочих днiв з дати проведення Зборiв.
Строк прийняття Товариством письмових вимог акцiонерiв про обов'язкiв викуп акцiй - протягом
30 днiв пiсля прийняття Зборами рiшення про приєднання.
Прийняття Товариством письмових вимог акцiонерiв про обов'язковий викуп акцiй здiйснюється у
наступному порядку:
Протягом 30 днiв пiсля прийняття Зборами рiшення про приєднання, акцiонер, який має намiр
реалiзувати право вимоги обов'язкового викупу належних йому акцiй, повинен подати до
Товариства вiдповiдну письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають
бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип
та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. Прийняття вимог про викуп акцiй
здiйснюється через пошту або шляхом безпосереднього їх прийняття у офiсi Товариства за мiсцем
державної реєстрацiї Товариства (04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8) протягом вищевказаного
строку. При цьому, датою надходження зазначених вимог, що надiйшли поштою вважається день їх
вiдправлення через вiддiлення ДП "Укрпошта".
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство
укладає з ним вiдповiдний договiр та здiйснює сплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в
повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру.
Питання № 9 - Вирiшили:
1. Змiнити мiсцезнаходження Кримської фiлiї АТ "СК "АХА Страхування" за адресою 95000, м.
Сiмферополь, Центральний р-н, вул. Жуковського, буд. 22, кв. 49 новим мiсцезнаходженням
Кримської фiлiї Товариства з адресою 95011, м. Сiмферополь, вул. Караїмська, 36.
2. Внести змiни до Положення про Кримську фiлiю АТ "СК "АХА Страхування". Викласти вказане
Положення у новiй редакцiї, що додається.
3. Головi Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Кримську фiлiю АТ "СК
"АХА Страхування".
Загальнi збори акцiонерiв проводились з 20 по 23 сiчня 2011 року.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
18.04.2011
99.972200000000

Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства.
4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради товариства.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
8. Затвердження висновку Ревiзiйної Комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2010 фiнансового року.
9. Затвердження Положення про Ревiзiйну Комiсiю Товариства.
10. Прийняття рiшення про емiсiю акцiй Товариства у зв'язку з приєднанням АТ "СК "АХА
Україна" до Товариства.
11. Затвердження Договору про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства.
12. Затвердження Передавального акту.
13. Визначення уповноважених осiб Товариства на прийняття рiшень та подальшого здiйснення дiй
стосовно процесу емiсiї акцiй Товариства у зв'язку з приєднанням АТ "СК "АХА Україна" до
Товариства та iнших заходiв для забезпечення приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства.
14. Про затвердження умов конвертацiї акцiй АТ "СК "АХА Україна" у акцiї Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: члени наглядової ради.
Прийнятi рiшення:
Питання № 1 - Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв, яка буде дiяти виключно на даних Зборах i повноваження якої
припиняться iз закiнченням Зборiв у складi Тiмофєєва Сергiя Єгоровича та Корчадима Василя
Миколайовича.
Питання № 2 - Вирiшили:
Обрати пана Панова Сергiя Миколайовича (представник вiд АТ "УкрСиббанк") Головою Зборiв, а

пана Брускова Вiктора Ярославовича (представник вiд АХА /Францiя/) - Секретарем Зборiв.
Питання № 3 - Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк.
Питання № 4 - Вирiшили:
Не розглядати дане питання порядку денного.
Питання № 5 - Вирiшили:
Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк.
Питання № 6 - Вирiшили:
Затвердити Звiт Правлiння Товариства за 2010 рiк.
Питання № 7 - Вирiшили:
Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2010 рiк
Питання № 8 - Вирiшили:
Не розглядати дане питання порядку денного.
Питання № 9 - Вирiшили:
1. Затвердити Положення про Ревiзiйну Комiсiю Товариства, у редакцiї, яка викладена у Додатку №
1 до даного Протоколу.
2. Головi Правлiння Товариства пiдписати вказане Положення про Ревiзiйну Комiсiю Товариства.
Питання № 10 - Вирiшили:
1. Прийняти рiшення про випуск (емiсiю) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю
10,00 грн. за одну акцiю у кiлькостi 11 437 000 (одинадцять мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч)
простих iменних акцiй на загальну суму 114 370 000,00 (сто чотирнадцять мiльйонiв триста сiмдесят
тисяч) гривень у бездокументарнiй формi iснування.
2. Затвердити Протокол рiшення про випуск (емiсiю) акцiй у редакцiї, яка викладена у Додатку № 2
до даного Протоколу.
Питання № 11 - Вирiшили:
Затвердити Договiр про приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства, у редакцiї, яка
викладена у Додатку № 3 до даного Протоколу.
Питання № 12 - Вирiшили:
Затвердити Передавальний акт, копiя якого наведена у Додатку № 4 до даного Протоколу.
Питання № 13 - Вирiшили:
Визначити Правлiння Товариства уповноваженою особою (органом) Товариства на прийняття
рiшень та подальшого здiйснення дiй стосовно процесу емiсiї акцiй Товариства у зв'язку з
приєднанням АТ "СК "АХА Україна" (у тому числi затвердження результатiв розмiщення (обмiну)
акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй) до Товариства та iнших заходiв для
забезпечення приєднання АТ "СК "АХА Україна" до Товариства.
Питання № 14 - Вирiшили:
Затвердити наступнi умови конвертацiї акцiй АТ "СК "АХА Україна" у акцiї Товариства:
1. Конвертацiя (обмiн) акцiй АТ "СК "АХА Україна" на акцiї АТ "СК "АХА Страхування"
здiйснюється iз застосуванням коефiцiєнту конвертацiї 100, тобто кожна акцiя АТ "СК "АХА
Україна" обмiнюється на 100 акцiй АТ "СК "АХА Страхування".
2. Не пiдлягають конвертацiї акцiї АТ "СК "АХА Україна", якi на дату укладення договору про
приєднання викуплено АТ "СК "АХА Україна" або АТ "СК "АХА Страхування". Такi акцiї
пiдлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.
На дату проведення цих зборiв АТ "СК "АХА Україна" не має викуплених акцiй, емiтентом яких є
АТ "СК "АХА Україна" та/або АТ "СК "АХА Страхування".
3. Не пiдлягають конвертацiї акцiї АТ "СК "АХА Україна", власниками яких є акцiонери, якi
звернулися до АТ "СК "АХА Україна" з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй та якi
мають таке право.
На дату проведення цих Зборiв до АТ "СК "АХА Україна" не звертались акцiонери з вимогою про
обов'язковий викуп належних їм акцiй.
4. Обмiн акцiонерами АТ "СК "АХА Україна" простих iменних акцiй зазначеного товариства на
вiдповiдну кiлькiсть простих iменних акцiй АТ "СК "АХА Страхування" вiдбувається пiсля
реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку випуску акцiй АТ "СК "АХА
Страхування", видачi тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску таких акцiй та присвоєння
акцiям мiжнародного iдентифiкацiйного номеру, а саме: з 11 липня 2011 року по 25 липня 2011
року.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові
X

22.04.2011
99.984300000000

Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "АХА Страхування".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: члени наглядової ради.
Проведення Позачергових зборiв iнiцiювала Наглядова рада.
Прийнятi рiшення:
Питання № 1 - Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв, яка буде дiяти виключно на даних Зборах i повноваження якої
припиняться iз закiнченням Зборiв, у складi Молнара Мирослава Мирославовича, Корчадима
Василя Миколайовича, Тимофєєва Сергiя Єгоровича та Бакалова Глiба Валерiйовича.
Питання № 2 - Вирiшили:
Обрати пана Панова Сергiя Миколайовича (представник вiд Публiчного акцiонерного товариства
"УкрСиббанк") Головою Зборiв, а пана Брускова Вiктора Ярославовича (представник вiд АХА
/Францiя/) - Секретарем Зборiв.
Питання № 3 - Вирiшили:
Вiдкласти розгляд питання про внесення змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "АХА Страхування"

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові
X

29.08.2011
99.984000000000

Порядок денний:
Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3. Внесення змiн до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування".
4. Припинення повноважень (звiльнення) дiючих членiв Наглядової ради АТ "СК "АХА
Страхування".
5. Обрання нових членiв Наглядової ради АТ "СК "АХА Страхування".
6. Припинення повноважень (звiльнення) дiючих членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА
Страхування".
7. Обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА Страхування".
8. Припинення повноважень (звiльнення) дiючих членiв Правлiння АТ "СК "АХА Страхування".
9. Обрання нових членiв Правлiння АТ "СК "АХА Страхування".
10. Визначення уповноважених представникiв на здiйснення подальших дiй щодо процесу
приєднання АТ "СК "АХА Україна" до АТ "СК "АХА Страхування".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: члени наглядової ради.
Проведення Позачергових зборiв iнiцiювала Наглядова рада.
Прийнятi рiшення:
Питання № 1 - Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв, яка буде дiяти виключно на даних Зборах i повноваження якої
припиняться iз закiнченням Зборiв, у складi Молнара Мирослава Мирославовича, Корчадима
Василя Миколайовича, Тiмофєєва Сергiя Єгоровича та Бакалова Глiба Валерiйовича.
Питання № 2 - Вирiшили:
Обрати пана Панова Сергiя Миколайовича (представник вiд Публiчного акцiонерного товариства
"УкрСиббанк") Головою Зборiв, а пана Брускова Вiктора Ярославовича (представник вiд АХА
/Францiя/) - Секретарем Зборiв.
Питання № 3 - Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування", виклавши його у новiй редакцiї, яка наведена у Додатку № 3 до даного Протоколу
Зборiв.

2. Уповноважити Секретаря Зборiв Брускова Вiктора Ярославовича пiдписати нову редакцiю
Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА Страхування" i здiйснити
заходи, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного
товариства "Страхова компанiя "АХА Страхування".
Питання № 4 - Вирiшили:
припинити повноваження (звiльнити) з 29 серпня 2011 року дiючих членiв Наглядової ради АТ "СК
"АХА Страхування":
Фiлiпа Iв Анрi Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier);
Франсуа Бенароя (Fran?ois Benaroya);
Сирiл Де Монгольф'є (Cyrille De Montgolfier);
Рено Де Кокремо (Renaud De Coquereaumont).
Питання № 5 - Вирiшили:
обрати з 30 серпня 2011 року наступних членiв Наглядової ради АТ "СК "АХА Страхування":
Фiлiпа Iв Анрi Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier), - як представника вiд АТ "УкрСиббанк",
тимчасово поклавши на нього обов'язки Голови Наглядової ради до обрання Голови Наглядової
ради членами Наглядової Ради з їх числа;
Франсуа Бенароя (Fran?ois Benaroya) - як представника вiд ПрАТ "КУА-АПФ "УкрСиб Ессет
Менеджмент";
Сирiл Де Монгольф'є (Cyrille De Montgolfier) - як представника вiд АХА /Францiя/;
Рено Де Кокремо (Renaud De Coquereaumont) - як представника вiд АХА /Францiя/.
Питання № 6 - Вирiшили:
припинити повноваження (звiльнити) з 29 серпня 2011 року дiючих членiв Ревiзiйної Комiсiї АТ
"СК "АХА Страхування":
Франсуа Ксав'є Негрi (Fran?ois Xаviеr N?gri);
Аурелi Десперо (Aur?lie Despeyroux);
Самарiна Ганна Юрiївна.
Питання № 7 - Вирiшили:
обрати з 30 серпня 2011 року таких членiв Ревiзiйної Комiсiї АТ "СК "АХА Страхування":
Франсуа Ксав'є Негрi (Fran?ois Xаviеr N?gri);
Аурелi Десперо (Aur?lie Despeyroux);
Самарiна Ганна Юрiївна.
Питання № 8 - Вирiшили:
припинити повноваження (звiльнити) з 29 серпня 2011 року дiючих членiв Правлiння АТ "СК
"АХА Страхування":
1) п. Фiлiпа Вотле (Philippe Wautelet) з посади Голови Правлiння;
2) п. Бйорна Марльє (Bjorn Marlier) з посади Фiнансового директора, який є членом Правлiння;
3) п. Андрiя Iвановича Перетяжко з посади Генерального директора, який є членом Правлiння;
4) п. Максима Станiславовича Межебицького з посади Заступника Голови Правлiння, який є
членом Правлiння;
5) п. Вячеслава Вiталiйовича Гавриленко з посади Заступника Голови Правлiння, який є членом
Правлiння.
Питання № 9 - Вирiшили:
обрати з 30 серпня 2011 року таких нових членiв Правлiння АТ "СК "АХА Страхування":
1) п. Фiлiпа Вотле (Philippe Wautelet) Головою Правлiння;
2) п. Бйорна Марльє (Bjorn Marlier) Фiнансовим директором, який є членом Правлiння;
3) п. Андрiя Iвановича Перетяжка на посаду Генерального директора, який є членом Правлiння;
4) п. Максима Станiславовича Межебицького на посаду Заступника Голови Правлiння, який є
членом Правлiння;
5) п. Вячеслава Вiталiйовича Гавриленка на посаду Заступника Голови Правлiння, який є членом
Правлiння.
Питання № 10 - Вирiшили:
визначити Членiв Правлiння АТ "СК "АХА Страхування" (кожного одноособово) уповноваженими
представниками на здiйснення подальших дiй щодо процесу приєднання АТ "СК "АХА Україна" до
АТ "СК "АХА Страхування", а саме:
1) п. Фiлiпа Вотле (Philippe Wautelet) - Голову Правлiння;
2) п. Бйорна Марльє (Bjorn Marlier) - Члена Правлiння;
3) п. Андрiя Iвановича Перетяжко - Члена Правлiння;
4) п. Максима Станiславовича Межебицького - Члена Правлiння;
5) п. Вячеслава Вiталiйовича Гавриленко - Члена Правлiння.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові
X

23.12.2011
99.972200000000

Порядок денний:
1. Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
3. Прийняття рiшення про закриття (лiквiдацiю) фiлiй Товариства.
4. Вирiшення органiзацiйних питань, пов'язаних iз закриттям (лiквiдацiєю) фiлiй Товариства.
5. Визначення уповноважених осiб на пiдписання та затвердження Передавальних актiв з фiлiями,
що лiквiдуються (Актiв про передачу майна фiлiї на баланс Товариства).
6. Про обрання з Членiв Правлiння Товариства Першого Заступника Голови Правлiння
Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: члени наглядової ради.
Проведення Позачергових зборiв iнiцiювала Наглядова рада.
Прийнятi рiшення:
Питання № 1 - Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв, яка буде дiяти виключно на даних Зборах i повноваження якої
припиняться iз закiнченням Зборiв, у складi Молнара Мирослава Мирославовича та Тiмофєєва
Сергiя Єгоровича.
Питання № 2 - Вирiшили:
Обрати пана Панова Сергiя Миколайовича (представник вiд Публiчного акцiонерного товариства
"УкрСиббанк") Головою Зборiв, а пана Брускова Вiктора Ярославовича (представник вiд АХА
/Францiя/) - Секретарем Зборiв.
Питання № 3 - Вирiшили:
Закрити (лiквiдувати) наступнi фiлiї Товариства:
Запорiзька фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування";
Кримська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА Страхування";
Луганська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування";
Київська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА Страхування";
Донецька фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА Страхування";
Днiпропетровська фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування".
Питання № 4 - Вирiшили:
1. З 24.12.2011 року призначити такий персональний склад Лiквiдацiйних комiсiй по фiлiях, якi
лiквiдуються:
- для лiквiдацiї Запорiзької фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї Авдєєва Марина Євгенiївна, член Лiквiдацiйної комiсiї - Надольська Марiя Владиславiвна.
- для лiквiдацiї Днiпропетровської фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"АХА Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної
комiсiї - Деревянко Iгор Валерiйович, член Лiквiдацiйної комiсiї - Чернiкова Свiтлана Миколаївна.
- для лiквiдацiї Кримської фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї Кадинський Олександр Гаррiйович, член Лiквiдацiйної комiсiї - Корляков Дмитро Михайлович.
- для лiквiдацiї Київської фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї Солоп Олександр Анатолiйович, член Лiквiдацiйної комiсiї - Бзенко Надiя Василiвна.
- для лiквiдацiї Луганської фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї Срiбна Iрина Сергiївна, член Лiквiдацiйної комiсiї - Єжакова Свiтлана Iванiвна.
- для лiквiдацiї Донецької фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "АХА
Страхування" призначити Лiквiдацiйну комiсiю у такому складi: Голова Лiквiдацiйної комiсiї Спренгель Андрiй Станiславович, член Лiквiдацiйної комiсiї - Шаповалова Наталiя Олександрiвна.
2. Лiквiдацiйним комiсiям визначених фiлiй Товариства передати на баланс Товариства майно,
активи та зобов'язання вiдповiдної фiлiї шляхом складання та пiдписання вiдповiдних
Передавальних актiв (Актiв про передачу майна фiлiї на баланс Товариства).
3. Товариству прийняти майно, активи та зобов'язання фiлiй, якi лiквiдуються.

Питання № 5 - Вирiшили:
Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконуватиме його обов'язки)
затвердити i пiдписати Передавальнi акти (Акти про передачу майна фiлiї на баланс Товариства) з
фiлiями, що лiквiдуються.
Питання № 6 - Вирiшили:
Обрати з 24 грудня 2011 року Члена Правлiння Товариства - Генерального директора Перетяжко
Андрiя Iвановича на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи АТ "Укрсиббанк"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Харкiвська область - м.Харків пр. Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ №507201

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

(057) 738 80-53

Факс

(057) 733-92-35

Вид діяльності

Надання фінансових послуг

Опис

дн

Повне найменування юридичної особи ПАТ "ОТП Банк"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21685166

Місцезнаходження

01000 Київська область - м.Київ вул. Жилянська, 43

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 470725

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

09.07.2009

Міжміський код та телефон

(044) 490-05-64

Факс

(044) 495-60-83

Вид діяльності

Надання фінансових послуг

Опис

дн

Повне найменування юридичної особи ПАТ "Банк Креді Агріколь"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19357443

Місцезнаходження

01000 Київська область - м.Київ вул. Володимирська, 23-А

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ 520529

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

06.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 393-76-37

Факс

(044) 393-76-37

Вид діяльності

Надання фінансових послуг

Опис

дн

Повне найменування юридичної особи ТОВ "ФК "ЮНІВЕС"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25218409

Місцезнаходження

01000 Київська область - м.Київ вул. Червоноармійська, 72

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ №534074

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

09.06.2010

Міжміський код та телефон

(044)206-84-30

Факс

(044)206-84-30

Вид діяльності

Надання фінансових послуг

Опис

дн

Повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
або прізвище, ім'я та по батькові
паперів"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Київська область - м.Київ вул. Тропініна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
депозитарію цінних паперів.

Опис

дн

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
або прізвище, ім'я та по батькові
"КОМПАНІЯ ПРОФIНФОРМАУДИТ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31746980

Місцезнаходження

03040 Київська область - м. Київ вул. Васильківська, буд. 13.

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

свідоцтво №2821

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.01.2002

Міжміський код та телефон

(044) 257-69-13

Факс

(044) 257-69-13

Вид діяльності

Аудиторські послуги

Опис

дн

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
16.08.2010 665/1/10

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000084347

Тип цінного
паперу
5
Іменні прості

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6
Бездокументарна
Іменні

7
10.00

8
14760519

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9
10
147605190.00 100.000000
000000

Опис

Цінні папери товариство у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.
05.07.2011 356/1/11-Т
ДКЦПФР
UA4000084347
Іменні прості
Бездокументарна
10.00
11437000 114370000.00
Іменні
0.00000000
0000
Опис

Рішення про збільшення розміру статуного капіталу та про додатковий випуск акцій прийнято у зв'язку з приєднанням АТ "СК "АХА Україна" до АТ "СК "АХА
Страхування". Розмір збільшення статутного капіталу дорівнює розміру статутного капіталу АТ "СК "АХА Україна".

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Акціонерне пенсійно-страхове товариство "КВІНТ" було засновано відповідно до
рішення засновників від 19.05.1993 року.
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 29.08.2008
року) прийнято рішення про зміну найменування на Закрите акціонерне товариство
«Страхова компанія «АХА Страхування»
У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства" Загальними зборами акціонерів (Протокол № 23
від 21-24 липня 2009 року) прийнято рішення про зміну найменування Товариства на
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування".
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 20-23 січня 2011
року) прийнято рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування».

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
Філії:
1. Кримська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування", місцезнаходження: 95011, м. Сімферополь, вул. Караїмська, будинок 36.
2. Донецька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування", місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, будинок 88А.
3. Дніпропетровська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія
"АХА Страхування", місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова,
будинок 33.
4. Запорізька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування", місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської
України, будинок 57-В.
5. Київська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування", місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 41-А.
6. Луганська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування", місцезнаходження: 91055, м. Луганськ, вул. Тараса Рибаса, будинок 1.
23 грудня 2011 року Загальними Зборами акціонерів прийнято рішення про припинення
(ліквідацію):
- Запорізька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
- Кримська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
- Луганська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування",
- Донецька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування",
- Дніпропетровська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування",
- Київська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування".

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 20-23 січня 2011 року
прийнято рішення про приєднання до емітента АТ "СК "АХА Україна".

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згідно обраної облікової політики підприємство застосовує прямолінійний метод
нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів, амортизація
малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у
першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна
вартість запасів складається з ціни їх придбання, непрямих податків (які не
відшкодовуються підприємству) та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання
у запланованих цілях. При вибутті запасів оцінка іх вартості здійснюється за
методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. На дату балансу
запаси відображаються за первісною вартістю.
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку
за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиціі складається з ціни її
придбання, комісійних винагород та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням фінансової інвестиції. Фінансові інвестиції на дату балансу
відображаються за справедливою вартістю.

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ
Україна, 03040 м. Київ,
вул. Васильківська, буд.13 к. 4
Тел. 257-69-13
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
e-mail: profaudit@bigmir.net
КОМПАНИЯ ПРОФИНФОРМАУДИТ
Украина, 03040 г. Киев,
ул. Васильковская, дом 13 к.4
Тел. 257-69-13
e-mail: profaudit@bigmir.net
Керівництву АТ "СК "АХА Страхування" для подання до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2011 року (2011 рік)
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Страхування"
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Страхова
компанія "АХА Страхування" (далі - Товариство), що додається, яка включає Баланс
станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових
коштів, Звіт про власний капітал за 12 місяців 2011 року, а також Примітки до
річної фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосується 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 внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої умовно - позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно - позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2011
року. Через характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги отримати
достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості запасів станом на 31
грудня 2011року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських
процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні
зазначених сум.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно - позитивної думки" фінансова звітність подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня
2011року та фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вимоги інших законодавчих і нормативних актів
Додатково ми розкриваємо інформацію, яка вимагається згідно з Розпорядженням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006р., та
№1360 від 29.09.2011р.
Директор ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ", аудитор
(підпис)
Г.В.Агафонова
10.04.2012р.
Україна, 03040 м. Київ, вул. Васильківська, буд.13 к. 4
Додаток до аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора)
ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ"
про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2011 року (2011 рік)
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА Страхування"
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Аудитор:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАНІЯ
ПРОФIНФОРМАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ: 31746980
Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності:
№2821,
видане Аудиторською палатою України 30 січня 2002 року, №106
Місцезнаходження:
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13.
Телефон, факс: 257 69 13
E-mail: profaudit@bigmir.net
Керівник, склад робочої групи: "
Директор -. Агафонова Галина Володимирівна
"
Аудитор - Агафонова Галина Володимирівна: сертифікат аудитора Серія А №004971,
виданий Аудиторською палатою України згідно рішення №154/2 від 10.11.2005р, чинний
до 30.11.2015р.
"
Аудитор - Карамишева Марія Миколаївна:сертифікат аудитора № 006669, виданий
Аудиторською палатою України згідно рішення №214/3 від 29.04.2010р, чинний до
29.04.2015р.
"
Бухгалтер - аудитор - Ширай Анатолій Олександрович.
2. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА ДАТА ВИДАЧІ ВИСНОВКУ
Місце проведення аудиту:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
Дата видачі висновку:
10 квітня 2012 р.
3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва:
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"
Код за ЄДРПОУ: 20474912
Місцезнаходження:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8
Дата проведення державної реєстрації:
06.10.2011р. №10711050035024060 (останні
зміни)
Місце проведення державної реєстрації
Подільська районна у місті Києві державна
адміністрація
Основні види діяльності:
Види діяльності за КВЕД Найменування виду діяльності
66.03.0 Інші послуги у сфері страхування
Товариством здійснювалась діяльність відповідно до отриманих ліцензій:
№ п/п
Серія, номер дата видачі ліцензії
№ п/п
Серія, номер дата видачі
ліцензії
1
АВ №483276 від 17.09.2009
12 АВ №483287 від 17.09.2009
2
АВ №483277 від 17.09.2009
13 АВ №483288 від 17.09.2009
3
АВ №483278 від 17.09.2009
14 АВ №483289 від 17.09.2009
4
АВ №483279 від 17.09.2009
15 АВ №483290 від 17.09.2009
5
АВ №483280 від 17.09.2009
16 АВ №483291 від 17.09.2009
6
АВ №483281 від 17.09.2009
17 АВ №483292 від 17.09.2009
7
АВ №483282 від 17.09.2009
18 АВ №483293 від 17.09.2009
8
АВ №483283 від 17.09.2009
19 АВ №483294 від 17.09.2009
9
АВ №483284 від 17.09.2009
20 АВ №483295 від 17.09.2009
10 АВ №483285 від 17.09.2009
21 АГ №569137 від 24.12.2010
11 АВ №483286 від 17.09.2009
22 АВ №594085 від 10.10.2011
4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Номер і дата договору на проведення аудиту: №08/03/12 від 29.03.2012 року.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту:
з 30.03.2012 по
10.04.2012
року
Масштаб проведення аудиту: Перевірка фінансової звітності за 12 місяців 2011 року,
станом на 31 грудня 2011 року
Підстава для проведення аудиту: Закони України: "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні
товариства", "Про аудиторську діяльність", Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №1528 від 19 грудня 2006р., №1360 від 29.09.2011р., та
інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку
5. ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
Бухгалтерський облік:
Відповідає вимогам: Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999р.; національним
стандартам, іншим нормативно-правовим документам з питань бухгалтерського обліку.
Звітність складена своєчасно i відповідно до П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", П(С)БО № 2 "Баланс", П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові
результати", П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО № 5 "Звіт про
власний капітал", тощо.
Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого
наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.1999р.
Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та
підтверджується документами первинного обліку
Аудитор підтверджує:
Правильність: ведення бухгалтерського обліку; класифікації
та оцінки всіх видів активів Товариства; повноту та відповідність фінансової
звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО в Україні:
№ 7 "Основні засоби", № 8 "Нематеріальні активи", № 9 "Запаси", № 10 "Дебіторська
заборгованість", № 12 "Фінансові інвестиції", тощо. Відповідно до вимог діючого
законодавства, наказом керівництва прийнята та затверджена облікова політика, діюча
на Товаристві.
Необоротні активи
Нематеріальні активи:
станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства
обліковуються нематеріальні активи залишковою вартістю 22602 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
правильність обліку надходження, вибуття та нарахування

амортизації нематеріальних активів
Незавершені капітальні інвестиції
станом на 31 грудня 2011 року на балансі
Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції на суму 236 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
правильність обліку, надходження, вибуття капітальних
інвестицій
Основні засоби: станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються
основні засоби залишковою вартістю 9881 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання за
П(С)БО №7 "Основні засоби" основних засобів. Товариством, відповідно до вимог
законодавства, відображається в обліку та звітності надходження, реалізація,
ліквідація та інше ви6уття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка
відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО №7
Довгострокова дебіторська заборгованість
станом на 31 грудня 2011 року на
балансі Товариства обліковується довгострокова дебіторська заборгованість в розмірі
5791 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття
довгострокової дебіторської заборгованості
Оборотні активи
Запаси: відображаються в обліку та звітності згідно П(С)БО №9 "Запаси". станом на
31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються запаси на суму 788 тис. грн.
Аудитор зауважує:
ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на
31 грудня 2011 року. Через характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги
отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості запасів
станом на 31 грудня 2011року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших
аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в
коригуванні зазначених сум.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: станом на 31 грудня 2011
року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна
вартість) Товариства становить 101440 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
правильність обліку дебіторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: станом на 31 грудня 2011 року
дебіторська заборгованість Товариства складається з:
"
з бюджетом - 5 тис. грн.;
"
з нарахованих доходів - 4216 тис. грн.;
"
інша поточна дебіторська заборгованість - 19897 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
повноту розкриття інформації про дебіторську заборгованість
згідно з діючим законодавством
Поточні фінансові інвестиції
станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства
обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 343616 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття
поточних фінансових інвестицій
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товаристві
обліковуються грошові кошти в сумі 350 894 та складаються з грошових коштів:
"
в національній валюті - 345228 тис. грн.
"
в іноземній валюті - 5666 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття
грошових коштів та їх еквівалентів
Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів станом на 31 грудня 2011р. на балансіТовариства
обліковуються витрати майбутніх періодів на суму 370 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття
витрат майбутніх періодів
Аудитор підтверджує актив Балансу Товариства в розмірі 859736 тис. грн. станом на
31 грудня 2011р.
Власний капітал
Статутний капітал: станом на 31 грудня 2011р. розмір статутного капіталу
Товариства становить 261975 тис. грн.

Статутний капітал Товариства поділено на 26 197 519 простих іменних акцій
номінальною вартістю однієї акції - 10,00 грн. Розмір статутного капіталу
відповідає установчим документам.
Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сплачений повністю у терміни
встановлені законодавством
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір статутного капіталу
Резервний капітал
станом на 31 грудня 2011р. розмір резервного капіталу становить
3423 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір іншого додаткового капіталу
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31 грудня 2011р. розмір
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) становить 181492 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
станом на 31 грудня 2011р. розмір забезпечень
становить 27676 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
станом на 31 грудня 2011р. розмір інших забезпечень становить
33693 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір інших забезпечень
Страхові резерви
станом на 31 грудня 2011р. розмір страхових резервів становить
302700 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розміру страхових резервів
Частка перестраховиків у страхових резервах станом на 31 грудня 2011р. розмір
частки перестраховиків у страхових резервах становить (7551) тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір частки перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
станом на 31 грудня 2011р. розмір цільового фінансування
Товариства становить 4 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір цільового фінансування
Довгострокові зобов`язання
Відстрочені податкові зобов`язання станом на 31 грудня 2011р. розмір відстрочених
податкових зобов`язань Товариства становить 4347 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір відстрочених податкових зобов`язань
Поточні зобов`язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: станом на 31 грудня 2011р.
на Товаристві обліковується кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
на суму 14338 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
Поточні зобов`язання за розрахунками
станом на 31 грудня 2011р. на Товаристві
обліковуються поточні зобов`язання за розрахунками, що складаються з:
одержаних авансів - 13303 тис. грн.;
бюджетом - 10010 тис. грн.;
страхування - 4 тис. грн.;
оплати праці - 184 тис. грн.;
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й
бухгалтерським даним розмір відображених поточних зобов`язань за розрахунками
Інші поточні зобов`язання
Станом на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства
обліковуються інші поточні зобов`язання на суму 14138 тис. грн.
Аудитор підтверджує:
відповідність законодавству, первинним документам й

бухгалтерським даним розмір відображених інших поточних зобов`язань
Аудитор підтверджує пасив Балансу Товариства в розмірі 859736 тис. грн. станом на
31 грудня 2011р.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
У звітному періоді Товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 623490 тис. грн., інші операційні доходи
на суму - 146752 тис. грн., інші фінансові доходи на суму - 24689 тис. грн., інші
доходи на суму - 250514 тис. грн., надзвичайні доходи - 17 тис. грн.
Аналітичний та синтетичний облік доходів Товариства ведеться відповідно до
Інструкції № 291. Порядок визнання, класифікації та оцінки доходу є достовірними і
здійснюється у відповідності з чинними нормами законодавства, що регулюють дане
питання.
Порядок формування витрат у Товариства та відображення їх в обліку у звітному
періоді здійснюється, в цілому, у відповідності з вимогами П(С)БО №16 "Витрати". У
звітному періоді витрати Товариства становлять: собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) - (326920) тис. грн., адміністративні витрати - (126510)
тис. грн., витрати на збут - (231171) тис. грн., інші операційні витрати - (78946)
тис. грн., інші витрати - (244271) тис. грн., податок на прибуток - (35264) тис.
грн., надзвичайні витрати - (29) тис. грн.
Фінансовий результат Товариства за 12 місяців 2011 року становить прибуток у
розмірі 2351 тис. грн.
Перевіркою встановлено, що фінансовий результат від діяльності Товариства
визначений у відповідності з національними П(С)БО та Інструкцією № 291. Фінансовий
результат відповідає даним бухгалтерського обліку.
7. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств, затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, під
вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Дані Методичні рекомендації розроблені з
метою впровадження єдиного підходу до розрахунку вартості чистих активів
акціонерними товариствами.
Станом на 31.12.2011 року Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА
Страхування" має наступні дані:
Сума активів, прийнятих до розрахунку складає: 859736 тис. грн.
Сума зобов`язань, прийнятих до розрахунку складає: 412846 тис. грн.
Розрахункова вартість чистих активів становить: 446890 тис. грн.
Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу та
відповідає вимогам чинного законодавства України.
8. РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
8.1 На Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 20-23 січня 2011 року
(Протокол № 28) було прийняте рішення (рішення прийняте 23.01.11 р.), яке становить
Особливу інформацію емітента - відомості про зміну складу посадових осіб емітента,
а саме, було прийняте рішення:
Звільнити 23 січня 2011 року членів Наглядової ради Товариства:
Жан-Франсуа Варле (Jean-Franзois Varlet);
Наумова Сергія Володимировича.
Призначити (обрати) з 24 січня 2011 року наступних членів Наглядової ради
Товариства:
Представника акціонера - Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" Філіп Ів Анрі Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier), тимчасово поклавши на нього
обов'язки Голови Наглядової ради Товариства до обрання Голови Наглядової ради
загальними зборами акціонерів Товариства;
Представника акціонера - Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" Франсуа Бенароя (Franзoi Benaroya).
8.2 На Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 18 квітня 2011 року
(Протокол № 29) було прийняте рішення, яке становить Особливу інформацію емітента прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків

статутного капіталу, а саме було вирішено:
Прийняти рішення про випуск (емісію) простих іменних акцій Товариства номінальною
вартістю 10,00 грн. за одну акцію у кількості 11 437 000 (одинадцять мільйонів
чотириста тридцять сім тисяч) простих іменних акцій на загальну суму 114 370 000,00
(сто чотирнадцять мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень у бездокументарній формі
існування.
8.3 На Спільних Загальних зборах акціонерів Товариства та АТ "СК "АХА
"Страхування", які відбулися 29 серпня 2011 року (Протокол №31/34) було прийняте
рішення, яке становить Особливу інформацію емітента - відомості про зміну складу
посадових осіб емітента, а саме, було прийняте рішення:
- припинити повноваження (звільнити) з 29 серпня 2011 року діючих членів Наглядової
ради АТ "СК "АХА Страхування":
Філіпа Ів Анрі Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier);
Франсуа Бенароя (Franсois Benaroya);
Сиріл Де Монгольф'є (Cyrille De Montgolfier);
Рено Де Кокремо (Renaud De Coquereaumont).
- обрати з 30 серпня 2011 року наступних членів Наглядової ради АТ "СК "АХА
Страхування":
Філіпа Ів Анрі Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier), - як представника від АТ
"УкрСиббанк", тимчасово поклавши на нього обов'язки Голови Наглядової ради до
обрання Голови Наглядової ради членами Наглядової Ради з їх числа;
Франсуа Бенароя (Franсois Benaroya) - як представника від ПрАТ "КУА-АПФ "УкрСиб
Ессет Менеджмент";
Сиріл Де Монгольф'є (Cyrille De Montgolfier) - як представника від АХА
/Франція/;
Рено Де Кокремо (Renaud De Coquereaumont) - як представника від АХА /Франція/.
- припинити повноваження (звільнити) з 29 серпня 2011 року діючих членів Ревізійної
Комісії АТ "СК "АХА Страхування":
Франсуа Ксав'є Негрі (Franсois Xаviеr Nеgri);
Аурелі Десперо (Aurеlie Despeyroux);
Самаріна Ганна Юріївна.
- обрати з 30 серпня 2011 року таких членів Ревізійної Комісії АТ "СК "АХА
Страхування":
Франсуа Ксав'є Негрі (Franсois Xаviеr Nеgri);
Аурелі Десперо (Aurеlie Despeyroux);
Самаріна Ганна Юріївна.
- припинити повноваження (звільнити) з 29 серпня 2011 року діючих членів Правління
АТ "СК "АХА Страхування":
1) п. Філіпа Вотле (Philippe Wautelet) з посади Голови Правління;
2) п. Бйорна Марльє (Bjorn Marlier) з посади Фінансового директора, який є членом
Правління;
3) п. Андрія Івановича Перетяжко з посади Генерального директора, який є членом
Правління;
4) п. Максима Станіславовича Межебицького з посади Заступника Голови Правління,
який є членом Правління;
5) п. Вячеслава Віталійовича Гавриленко з посади Заступника Голови Правління, який
є членом Правління.
- обрати з 30 серпня 2011 року таких нових членів Правління АТ "СК "АХА
Страхування":
1) п. Філіпа Вотле (Philippe Wautelet) Головою Правління;
2) п. Бйорна Марльє (Bjorn Marlier) Фінансовим директором, який є членом
Правління;
3) п. Андрія Івановича Перетяжка на посаду Генерального директора, який є членом
Правління;
4) п. Максима Станіславовича Межебицького на посаду Заступника Голови Правління,
який є членом Правління;
5) п. Вячеслава Віталійовича Гавриленка на посаду Заступника Голови Правління,

який є членом Правління.
8.4 На Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2011 року
(Протокол № 32) було прийняте рішення, яке становить Особливу інформацію емітента:
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв, а саме
було вирішено:
Закрити (ліквідувати) наступні філії Товариства:
Запорізька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
Кримська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
Луганська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
Київська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
Донецька філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АХА
Страхування";
Дніпропетровська філія Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія
"АХА Страхування".
- відомості про зміну складу посадових осіб емітента, а саме, було прийняте
рішення:
Обрати з 24 грудня 2011 року Члена Правління Товариства - Генерального директора
Перетяжко Андрія Івановича на посаду Першого Заступника Голови Правління
Товариства.
Інших подій, визначених п.1. ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" №3480-ІV від 23.02.2006р. із змінами та доповненнями, протягом 2011 року не
відбувалось.
9. ВИСНОВОК
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2011
року. Через характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги отримати
достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості запасів станом на 31
грудня 2011року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських
процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні
зазначених сум.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться вище,
фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства станом на 31 грудня 2011року та фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Аудитор підтверджує баланс Товариства станом на 31.12.2011р. у розмірі 859736 тис.
грн. й фінансовий результат за 12 місяців 2011р. прибуток - 2351 тис. грн.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Даний висновок складено для подання до НКЦПФР разом із відповідними звітами.
Директор ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ"
(підпис)
Г.В.Агафонова
Аудитор
(підпис)
М.М. Карамишева
Бухгалтер - аудитор
(підпис)
А.О. Ширай

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
За 2011р було укладено 469 184 договорів страхування по 14 видам добровільного
страхування та 6 видам обов'язкового страхування.

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
За останні п'ять років компанією здійснено:
придбання наступних активів (найбільш вагомі придбання):
"
транспортні засоби (легкові автомобілі) на сумму 3597 тис.грн.;
"
ІТ-обладнання (сервери, комутатори, дискові системи та інше мережеве
обладнання) на суму 2113 тис.грн.;
"
рекламні засоби на суму 547 тис.грн.;
"
меблі та інше офісне обладнання на суму 684 тис.грн.
"
облігації підприємств та облігації внутрішньої державної позики загальною
первісною вартістю 1093942 тис.грн.
відчуження наступних активів (найбільш вагомі відчуження):
"
транспортні засоби загальною первісною вартістю 144 тис.грн. та загальним
накопиченим зносом в розмірі 109 тис.грн.
"
інші основні засоби (Рекламно-іміджева стела) первісною вартістю 569 тис.грн.
та накопиченим зносом 410 тис.грн.
"
облігації підприємств та облігації внутрішньої державної позики загальною
балансовою вартістю 497394 тис.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
Станом на 31.12.11 загальна первісна вартість основних засобів компанії складає
39006 тис.грн., накопичений знос по ним дорівнює 29125 тис.грн. Інформація про
найбільш вагомі основні засоби:
1. Автомобиль - вартість 532 тис.грн., накопичений знос складає 26 тис.грн.,
знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
2. Шаcси IBM Server - вартість 260 тис.грн., накопичений знос складає 199
тис.грн., знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
3. Автомобіль - вартість 412 тис.грн., накопичений знос складає 254 тис.грн.,
знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
4. Сервер IBM - вартість 1893 тис.грн., накопичений знос складає 1280 тис.грн.,
знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
5. Система збереження даних - вартість 649 тис.грн., накопичений знос складає 507
тис.грн., знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.11 складає 25475 тис.грн.,
накопичений знос 2873 тис.грн. Склад нематеріальних активів:
7. Програмне забезпечення - вартість 11986 тис.грн., накопичений знос складає 1299

тис.грн., знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8
8. Програмне забезпечення - вартість 13489 тис.грн., накопичений знос складає 1574
тис.грн., знаходиться в м.Київ, вул. Іллінська, 8.
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду, станом на 31.12.11
становить 46418 тис.грн.

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2011 року на підприємство було покладено штрафні санкції за порушення
законодавства:
"
у сфері соціального страхування - 20 тис.грн.,
"
за порушення податкового законодавства - 32 тис.грн.,
"
за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу - 14 тис.грн.,
за порушення законодавства з питань діяльності фінансових установ - 9 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансування відбувається виключно за рахунок власних коштів: статутного капіталу
та надходжень від страхової діяльності.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Станом на 31.12.2011 року сума очікуваних грошових коштів, що мають бути отримані
Товариством на підставі укладених, але ще не виконаних договорів склала 241 310
тис. грн.

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)
Пріоритетний напрямок в розвитку страхової компанії - майнове страхування, особисте
страхування, а також обов'язкове страхування (крім державного).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
З метою розширення страхового поля та збільшення обсягу надходжень страхових
платежів, компанією здійснювались заходи, спрямовані на розробку нових страхових
продуктів, підвищення якості страхових послуг, розробка маркетингових заходів щодо
просунення страхового продукту на страховому ринку

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
1. Найменування суду: Суворовський районний суд м. Одеси;
Позивачі: Яворський В.Г. та Яворський Д.В.;
Відповідачі: ТОВ "Орієнт Експрес" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.10.2008 р.;
Розмір позовних вимог: 44 464,66 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 2550 грн.
Зміст позовних вимог: відшкодування шкоди нанесеної здоров'ю внаслідок ДТП, а також
моральної шкоди;

Поточний стан розгляду: розгляд справи відновлено після призупинення провадження,
справа розглядається у першій інстанції.
2. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Влазнев І.А.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування" та Бугеров О.В.;
Дата відкриття провадження у справі: 28.10.2008;
Розмір позовних вимог: 105 388,73 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування (виплата була проведена по експертизі (рама авто підлягає ремонту, а
не заміні)), позивач надав експертизу та просить відшкодувати різницю, СК
відмовила, оскільки необхідність заміни деталі не підтверджена авторизованою СТО
(СТО гарантує ремонт);
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: 13.02.2012 по
справі призначено комплексну експертизу (автотехнічну та автотоварознавчу).
Провадження в справі зупинено на час проведення експертизи.
3. Найменування суду: Октябрський районний суд м. Полтави;
Позивач: Костов М.І.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 14.08.2009;
Розмір позовних вимог: 142 360,47 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з конструктивною загибеллю транспортного
засобу;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
4. Найменування суду: Перевальський районний суд Луганської області;
Позивач: Велян С.М.;
Відповідачі: ТОВ "Дін Транс" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 16.04.2009;
Розмір позовних вимог: 9 990 грн.;
Зміст позовних вимог: потерпілий по ЦВ не згоден з визначення автомобіля
конструктивно знищеним та розміром виплати, бажає отримати страхове відшкодування в
повному об'ємі на ремонт;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
5. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;
Позивачі: цивільні позивачі в кримінальній справі: Михайлов С.В., Андросов В.І.,
Прокуратура
м. Запоріжжя в інтересах КУ Міська клінічна лікарня;
Відповідачі: цивільні відповідачі: ЗКПГЕТ "Запоріжелектротранс" та АТ "СК "АХА
Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.08.2009;
Розмір позовних вимог: 100 000 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення страхового відшкодування за Договором добровільного
страхування відповідальності, в зв'язку з завданням шкоди здоров'ю. Ціна позову не
конкретизована, приблизно 100 000 грн.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: справу направлено
на додаткове розслідування повторно; провадження в справі не відновлювалось.
6. Найменування суду: Хортицький районний суд м. Запоріжжя; Апеляційний суд
Запорізької області; Верховний Суд України.
Позивач: Назаров О.В.;
Відповідачі: Шумілін, Івженко та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2009 р.
Розмір позовних вимог: 49 687,71 грн., з АТ "СК "АХА Страхування" в ліміті 24 990
грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення страхового відшкодування по полісу ЦВ;
Поточний стан розгляду: Верховний Суд України повернув справу на новий розгляд,

справа розглядається

у першій інстанції, по справі призначено судову експертизу.

7. Найменування суду: Шевченківський районний суд м. Запоріжжя, Апеляційний суд
Запорізької області;
Позивач: Семенченко І.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.01.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 169 172,96 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції відмовив у задоволені позову, справа
розглядається у апеляції.
8. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва; Апеляційний суд м. Києва;
Позивач: Галкін С.О.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.02.2010;
Розмір позовних вимог: 305 604,74 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: в задоволенні позову відмовлено повністю.
9. Найменування суду: Скадовський районний суд Херсонської області; Апеляційний суд
Херсонської області;
Позивачі: Тарнавський В.Б., Тарнавський В.О.;
Відповідачі: ВАТ "Новатор", Харьков В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.03.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 36 096,08 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 23 408,62 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий по ГО не згоден з відмовою СК у виплаті, СК не
відмовляла, а не змогла виплатити оскільки відсутні документи щодо незгоди/згоди з
визнання авто конструктивно знищеним;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції задовольнив позов повністю, суд
апеляційної інстанції частково задовольнив позов.
10. Найменування суду: Галицький районний суд м. Львова;
Позивач: Фесюк А.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.06.2009;
Розмір позовних вимог: 71 538,08 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування, та визнання автомобіля конструктивно знищеним;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
11. Найменування суду: Хортицький районний суд м. Запоріжжя; Апеляційний суд
Запорізької області; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Камінський С.Л.;
Відповідачі: Слепченко С.Г. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 26.04.2010
Розмір позовних вимог: 39 840,26 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 24 990 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення шкоди, завданої внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: згідно з рішеннями судів до АХА вимоги задоволено повністю,
справа в касації.
12. Найменування суду: Московський районний суд м. Харкова; Апеляційний суд
Харківської області; Вищий спеціалізований суд України;

Позивач: Кріщенко І.М.;
Відповідачі: Осідач В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.02.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 23 601,13 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено в повному об'ємі, суд апеляційної
інстанції залишив рішення без змін; справа розглядається в касаційній інстанції.
13. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька, Апеляційний суд
Донецької області, Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Шух С.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 16.02.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 842 000 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач просить стягнути страхове відшкодування, не надає
документів, які б підтверджували, що інвалідність сталася внаслідок нещасного
випадку;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, справа розглядається в
касаційній інстанції.
14. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Маріуполя;
Позивач: Прокуратура в інтересах Маріупольської районної ради;
Відповідачі: Лисенко Л.І. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 05.05.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 3 557,26 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди по полісу ЦВ;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
15. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Доценко А.М.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 02.03.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 237 744, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції, провадження в
справі зупинено до винесення рішення по кримінальній справі.
16. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Сімферополя; Апеляційний суд АРК;
Позивач: ВАТ НАСК "ОРАНТА";
Відповідачі: Плешивцев Е.Л. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.02.2010;
Розмір позовних вимог: 2 867,17 грн.;
Зміст позовних вимог: позов в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: в позові відмовлено в повному обсязі.
17. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, Апеляційний суд
Запорізької області;
Позивач: Кіселев А.С.;
Відповідачі: ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 23 679,12 грн.;
Зміст позовних вимог: потерпілий по ЦВ не згоден з відмовою;
Поточний стан розгляду: в задоволені позову відмовлено;
18. Найменування суду:

Подільський районний суд м. Києва;

Позивачі: Каплаух О.С., Генчев Д.А.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 02.07.2010;
Розмір позовних вимог: 160 966, 00 грн;
Зміст позовних вимог: не згоден з відмовою у виплаті;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
19. Найменування суду: Центральний районний суд м. Сімферополя; Апеляційний суд
АРК; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Філімонов П.К.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 02.07.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 1 020 495,60 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування, та запитом документів;
Поточний стан розгляду: позов задоволено; справа розглядається у касаційній
інстанції.
20. Найменування суду: Центральний районний суд м. Сімферополя;
Позивач: Вардерасян Н.С.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 26.07.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 120 803,20 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
21. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва; Апеляційний суд м.
Києва;
Позивач: Савенко В.П.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.07.2010;
Розмір позовних вимог: 20 627,57 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті;
Поточний стан розгляду: в позові відмовлено повністю.
22. Найменування суду: Артемівський районний суд м. Луганська;
Позивач: Ковалева Ю.А.;
Відповідачі: Барабаш А.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 09.06.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 2 800,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром страхового відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.

23. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: Удовіченко Ю.Н.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 03.09.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 63 460, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплачено страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
24. Найменування суду: Приморський районний суд м. Маріуполя;
Позивачі: Агап А.В., Пономаренко І.Г.;
Відповідачі: Краз Н.А., Краз Л.К. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 16.09.2010 р.;

Розмір позовних вимог: 24 990, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальних збитків внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у суді першої інстанції.
25. Найменування суду: Хортицький районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: Бончев В.К.;
Відповідачі: Тихоміров К. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 13.09.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 65 941,73 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 24990, 00 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплати страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
26. Найменування суду: Красногвардійський районний суд АРК;
Позивачі: Вечірко О.Н, Хананаєв А.А.;
Відповідачі: Папакін І.В., Саламбаш І.П. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 07.10.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 152 989,68 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 49 980, 00 грн.
Зміст позовних вимог: позивачі просять стягнути матеріальну та моральну шкоду
завдану внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції та направлена на
додаткове розслідування;
27. Найменування суду: Корабельний районний суд м. Миколаєва, Апеляційний суд
Миколаївської області;
Позивач: Степанюк Р.Н.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 98 688,44грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розрахунком страхового відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
28. Найменування суду: Центральний районний суд м. Сімферополя;
Позивачі: Аледінов Е.С., Аледінов О.Ш., Аледінов С.;
Відповідачі: Ткаченко В.П., Аледінов Ш.Ф., СО "Глобус" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 09.09.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 26 048,79 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальних збитків та моральної шкоди, внаслідок
ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
29. Найменування суду: Петровський районний суд м. Донецька, Апеляційний суд
Донецької області; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Старун В.В.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 24.09.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 135 696, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, справа розглядається в
касаційному порядку.
30. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Маріуполя;
Позивач: Радіонов П.Л.,
Відповідачі: Воронін А.А., Лисенко Л.І. та АТ "СК "АХА Страхування";

Дата відкриття провадження у справі: 03.11.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 26 531,74 грн.;
Зміст позовних вимог: відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої
внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
31. Найменування суду: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська;
Позивач: Моісеєнко О.О.;
Відповідачі: Рижков та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 13.12.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 645 242,50 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 50 000,00 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної та моральної шкоди, внаслідок ДТП, в
зв'язку з загибеллю людини;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
32. Найменування суду: Дзержинський районний м. Харкова;
Позивач: Скобелева Н.Н.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 07.10.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 48 100,79 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
33. Найменування суду: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області;
Позивач: Мозговий ;
Відповідачі: Колонтаєвський та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.12.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 27 540,00 грн.;
Зміст позовних вимог: відшкодування матеріальних та моральних збитків;
Поточний стан розгляду: у позові відмовлено повністю.
34. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Луганська;
Позивач: Борт Л.П.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 13.12.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 1 144 388,04 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
35. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва; Апеляційний суд м. Києва;
Позивач: Шевченко С.А.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 28.12.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 58 859,88 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування, визнання автомобіля конструктивно знищеним;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції задовольнив позов, суд апеляційної
інстанції скасував рішення - в позові відмовлено.
36. Найменування суду: Теплодарський міськрайонний суд Одеської області;
Позивач: Землякова М.І.;
Відповідачі: ПАТ "УкрСиббанк" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 14.10.2010 р.;

Розмір позовних вимог: 185 000 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: у позові відмовлено повністю.
37. Найменування суду: Бердянський міськрайонний суд Запорізької області;
Позивач: Іщенко В.П.;
Відповідачі: ПП Братеньков І.С., Русаков Н.А. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.01.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 32 411,21 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" - 3
411,21 грн.;
Зміст позовних вимог: потерпілий просить стягнути завдану внаслідок ДТП матеріальну
та моральну шкоду;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
38. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька; Апеляційний суд
Донецької області;
Позивач: П'ятченко В.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.02.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 4 265,29 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції задовольнив позов, суд апеляційної
інстанції скасував рішення - в позові відмовлено.
39. Найменування суду: Залізничний районний суд м. Сімферополя;
Позивач: Кожома
Відповідачі: ТОВ "Блейд Юг" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.02.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 6872,54 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріального збитку, завданого внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково - розмір збитків стягнуто з
винуватця ДТП, з АТ "СК "АХА Страхування" - 0 грн.
40. Найменування суду: Комунарський районний суд м. Запоріжжя;
Позивачі: Спірідонов М.С. та Тихонський М.В.;
Відповідачі: Руденко А.Н. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.02.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 19 072 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" - 9
072,00 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
41. Найменування суду: Бахчисарайський районний суд АРК;
Позивач: Белеко І.Н;
Відповідачі: Шаповалов Н.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.03.2011 р.
Розмір позовних вимог: 106 919,66 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий просить відшкодувати завдані йому збитки внаслідок
ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, стягнуто збитки з винуватця ДТП,
з АТ "СК "АХА Страхування" - 0 грн.
42. Найменування суду: Комунарський районний суд м. Запоріжжя;
Позивачі: Бейда Д.І. та Соболев А.В.;
Відповідачі: МПП "Азія", Перетятко В.Б. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 15.03.2011 р.;

Розмір позовних вимог: 65 912,36 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 51 468,37 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, стягнуто збитки з винуватця ДТП,
з АТ "СК "АХА Страхування" - 0 грн.
43. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: Беляєва О.В.;
Відповідачі: Тесленко В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 32 724,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
44. Найменування суду: Березнівський районний суд Рівненської області; Апеляційний
суд Рівненської області; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Гаврилюк;
Відповідачі: Шкаберда, Безкоровайний та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 28.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 25 500 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю.
45. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Романенко Д.М.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 24.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 61 451,05 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження у
справі зупинено на час проведення судової експертизи.
46. Найменування суду: Господарський суд АРК, Севастопольський Апеляційний
Господарський суд;
Позивач: Кримська РД ВАТ НАСК "Оранта";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 25.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 22 742,21 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції відмовив в задоволені позову, справа
розглядається в суді апеляційної інстанції.
47. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька;
Позивач: Цатурян С.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 27.01.2011 р.
Розмір позовних вимог: 63 633,64 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду.
48. Найменування суду: Київський районний суд м. Полтави;

Апеляційний суд

Полтавської області; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Петров А.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 40 932,66 грн.;
Зміст позовних вимог: в зв'язку з задоволення першого позову, позивач просить
стягнути штрафні санкції;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції відмовив в задоволені позову, суд
апеляційної інстанції позов задовольнив, наразі справа розглядається в касаційній
інстанції;
49. Найменування суду: Господарський суд м. Києва, Апеляційний суд м. Києва, Вищий
Господарський суд;
Позивач: ПАТ "Сведбанк";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 13.04.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 19 227 288,20 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, наразі справа розглядається в
касаційній інстанції;
50. Найменування суду: Джанкойський міськрайонний суд АРК;
Позивач: Гринь В.М.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 03.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 25 377,39 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальних та моральних збитків;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
51. Найменування суду: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області;
Позивач: Гелашвілі Г.Н.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 106 194,43 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
52. Найменування суду: Франківський районний суд м. Львова;
Позивач: Гамкало;
Відповідачі: Асаєвич О.Г. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.04.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 2 904,95 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
53. Найменування суду: Київський районний суд м. Полтави; Апеляційний суд
Полтавської області;
Позивач: Шкурко К.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.03.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 42 394,83грн.;
Зміст позовних вимог: в зв'язку з задоволення першого позову, позивач просить
стягнути штрафні санкції;

Поточний стан розгляду: суд першої інстанції задовольнив позов, наразі справа
розглядається в апеляційній інстанції.
54. Найменування суду: Галицький районний суд м. Львова;
Позивач: Дробіна О.І.;
Відповідачі: Наконечний В.М. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 11.05.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 124,8 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
55. Найменування суду: Суворовський районний суд м. Херсона;
Позивач: Курдіновський С.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 28.04.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 482 286,24 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду.
56. Найменування суду: Тячівський районний суд Закарпатської області;
Позивач: Куцин Н.І.;
Відповідачі: Канюка В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.05.2011грн.;
Розмір позовних вимог: 46 929, 00 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 27 540,00 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди завданої внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження в
справі зупинено на час проведення судової експертизи.
57. Найменування суду: Господарський суд Запорізької області; Господарський
апеляційний суд Запорізької області; Вищий Господарський суд.
Позивач: ПАТ "СК "Металург";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 24.05.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 24 990,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, справа розглядається в
касаційному порядку.
58. Найменування суду: Васильківський районний суд м. Запоріжжя; Апеляційний суд
Запорізької області;
Позивач: Широбоков О.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 06.06.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 9 755,61грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розрахунком та виплаченим страховим
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, справа розглядається у другій
інстанції.
59. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя; Апеляційний
суд Запорізької області;
Позивач: Богомолов О.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.06.2011 р.;

Розмір позовних вимог: 19 163, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, справа розглядається у другій
інстанції.
60. Найменування суду: Городицький районний суд Хмельницької області; Апеляційний
суд Хмельницької області; Вищий спеціалізований суд України;
Позивач: Рудавіна І.Ф.;
Відповідачі: Кузик В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 14.06.2011 грн.;
Розмір позовних вимог: 26 039,90 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: судом першої інстанції позов задоволено повністю, судом
другої інстанції в задоволенні позову відмовлено, справа розглядається у третій
інстанції.
61. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: ВАТ "Оранта-Січ";
Відповідачі: Кац О.Б. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 15.06.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 5 700,00 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
62. Найменування суду: Ленінський районний суд АРК;

Апеляційний суд АРК;

Позивачі: Сагіров Т.С. та Деркач І.А.;
Відповідачі: Басов В.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.06.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 9 003,33грн.;
Зміст позовних вимог: позивачі не згодні з затягуванням виплати страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: в задоволені позову до АТ "СК "АХА Страхування" відмовлено.
63. Найменування суду: Деснянський районний суд м. Києва;
Позивач: Юдін А.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.06.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 34 817,26 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, по справі подано апеляційну
скаргу.
64. Найменування суду: Деснянський районний суд м. Києва;
Позивач: Прокурор Деснянського району;
Відповідачі: Мирошніченко та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 27.05.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 4 242,07 грн.;
Зміст позовних вимог: позов про стягнення витрат на лікування особи, які сталися
внаслідок злочину;
Поточний стан розгляду: позов задоволено, витрати стягнуто з винуватця ДТП, з АТ
"СК "АХА Страхування" - 0 грн.
65. Найменування суду: Рубіжанський міськрайонний суд Луганської області;

Позивач: Чучук С.Л.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 06.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 109 555,46 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
66. Найменування суду: Бахмачцький районий суд м. Бахмача;
Позивач: Баранова І.М.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 15.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 11 269,79 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, по справі подано апеляційну
скаргу;
67. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва; Апеляційний суд м.
Києва;
Позивач: Шмігельский В.О.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 18.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 2 077,64 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, справа розглядається в
апеляційній інстанції;
68. Найменування суду: Єнакієвський міськрайонний суд Донецької області;
Позивач: Шкурат М.Ю.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 68 400,92 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
69. Найменування суду: Печерський районний суд м. Києва;
Позивач: ПАТ "Українська страхова компанія Гарант-Авто"
Відповідачі: Кузьмін А.О.; Даценко М.М.; ПАТ "СК "Альфа Страхування" та АТ "СК "АХА
Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.06.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 25 264,07 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення страхового відшкодування в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю.
70. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька;
Позивач: Траханков В.Б.;
Відповідачі: Левченко С.О. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 08.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 29 618,14 грн.;
Зміст позовних вимог: потерпілий внаслідок ДТП не згоден з розміром виплаченого
страхового відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження в
справі зупинено на час проведення судової експертизи.
71. Найменування суду:

Стрийський міськрайонний суд Львівської області;

Позивач: Кукицяк М.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 09.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 64 325,86 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
72. Найменування суду: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області;
Позивач: Соловйов С.Б.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 28.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 49 602,46 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий не згоден з затягуванням виплати та запитом, щодо
надання документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
73. Найменування суду: Джанкойський міськрайонний суд АРК,
Позивач: Якубова Ф.А.;
Відповідачі: Коноплев Е.Л. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 03.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 50 000, 00 грн, у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 37 500 грн.
Зміст позовних вимог: потерпіла внаслідок ДТП, просить відшкодувати шкоду завдану
її здоров'ю та моральну шкоду;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
74. Найменування суду: Тячівський міськрайонний суд Закарпатської області;
Позивач: Куцин О.І.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 22 416,37 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затягуванням виплати та запитом АТ "СК
"АХА Страхування" документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
75. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Смоленський С.О.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 27.07.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 209 427, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження в
справі зупинено до вступу в законну силу вироку суду.
76. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: Стрижак Н.П.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 16.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 9 387,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.

77. Найменування суду: Акимівський районний суд Запорізької області;
Позивач: Тимчин О.М.;
Відповідачі: Мартвицька Ю.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 13 597,23 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затягуванням виплати та запитом АТ "СК
"АХА Страхування" документів;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, справа розглядається у другій
інстанції.
78. Найменування суду: Господарський суд Львівської області, Господарський
апеляційний суд Львівської області; Вищий господарський суд;
Позивач: ПАТ "АСК "Інго Україна";
Відповідачі: ООО "КОМ-ЄКО-Львів" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 31.08.2011 грн.;
Розмір позовних вимог: 25 357,90 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення страхового відшкодування в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю;
79. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Луганська;
Позивач: Терещенко О.В.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 11.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 91 760,32 грн.;
Зміст позовних вимог: не згоден с розрахунком та розміром виплати страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
80. Найменування суду: Довгінцевський районний суд м. Кривого Рогу;
Позивач: ТОВ "Макріс";
Відповідачі: Кошкін Ю.А. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 3 900,00 грн.;
Зміст позовних вимог: страхувальник по ЦВ не згоден з розміром виплаченого
страхового відшкодування потерпілому;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, з АТ "СК "АХА Страхування" - 0
грн., справа розглядається у другій інстанції.
81. Найменування суду: Луцький міськрайонний суд Волинської області;
Позивач: Остаповець Є.Ф.;
Відповідачі: Савицький А.А. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 12.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 15 913,95 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: у задоволенні позову відмовлено.
82. Найменування суду: Господарський суд м. Києва;
Позивач: ПАТ "Уніка";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 12 391,48 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення страхового відшкодування за договором добровільного
страхування цивільно-правової відповідальності;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
83. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька, Апеляційний суд
Донецької області,

Позивач: Аль-Шрайде Джамаль Рашид Султан;
Відповідачі: Ігумнов С.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 31.08.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 42 340, 00 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальних і моральних збитків, завданих
внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, справа розглядається у другій
інстанції.
84. Найменування суду: Господарський суд АРК,
Позивач: ВАТ НАСК "Оранта";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 19 981,55 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: в задоволенні позову відмовлено.
85. Найменування суду: Господарський суд Донецької області;
Позивач: ПАТ "УСК Гарант Авто";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 20.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 4 632,56 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затягуванням виплати;
Поточний стан розгляду: провадження в справі закрито.
86. Найменування суду: Куйбишевський районний суд м. Донецька;
Позивач: Макаренко А.С.;
Відповідачі: Ковальов А.Г. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 22 913,98 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
87. Найменування суду: Шевченківський районний суд м. Києва;
Позивач: Черниш А.В.
Відповідачі: Чешук А.Ю., Михницька Т.Ф. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 14.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 1 500 грн.;
Зміст позовних вимог: позов пред'явлено до винуватця ДТП, оскільки АТ "СК "АХА
Страхування" здійснило виплату страхового відшкодування в ліміті;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
88. Найменування суду: Оболонський районний суд м. Києва;
Позивач: Серебрякова І.Х.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 26.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 12 755,22 грн.;
Зміст позовних вимог: позивачка не згодна з розміром виплати страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, по справі подано апеляцію.
89. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Запоріжжя;
Позивач: Закарлюка С.В.;
Відповідачі: Ісаев М.С.О. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 30 124,00 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної та моральної шкоди;

Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду.
90. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька,
Позивач: Дубовик В.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 09.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 10 244, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження в
справі зупинено на час проведення судової експертизи;
91. Найменування суду: Ворошиловський районний суд м. Донецька;
Позивач: Васильєва І. А.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 27.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 32 214,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивачка не згодна з відмовою у виплаті;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
92. Найменування суду: Печерський районний суд м. Києва;
Позивач: Жорнивський О.О.,
Відповідачі: Расенко В.О. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 14 128,06 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування, та запитом документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції: провадження в
справі зупинено на час проведення судової експертизи;
93. Найменування суду: Господарський суд м. Києва,
Позивач: ТДВ "СК "Кредо";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 11 920,15 грн.
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
94. Найменування суду: Господарський суд м. Києва,
Позивач: ПАТ "СК "Інгострах";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 14 559,22 грн.
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: в задоволенні позову відмовлено.
95. Найменування суду: Господарський суд м. Києва,
Позивач: ПАТ "СК "Інгострах";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 17 612,33 грн.;
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: в задоволенні позову відмовлено.
96. Найменування суду: Центральний районний суд м. Сімферополя;
Позивач: Соламатін С.Н.;
Відповідачі: Ібрагимов Р.І. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 26.09.2011 р.;

Розмір позовних вимог: 15 267,00 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування, та запитом документів;
Поточний стан розгляду: по справі винесено рішення, з АТ "СК "АХА Страхування" - 0
грн.
97.Найменування суду: Кам'янобродський районний суд м. Луганська;
Позивач: Кононов Ю.Д.;
Відповідачі: МТСБУ та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.10.2011 р.
Розмір позовних вимог: 14 951,74 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування, та запитом документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
98. Найменування суду: Орджонікідзевський районний суд

м. Запоріжжя;

Позивач: Малікова О.В.
Відповідачі: Филипенко Д.С. Бабак С.А. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 10 305,35 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 8
196,51 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування, та запитом документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
99. Найменування суду: Господарський суд м. Києва,
Позивач: ТОВ "Фенікс-Цепелін, Україна"
Відповідачі: ПАТ "ТПЦ" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 267 890,77 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: в задоволені позову відмовлено.
100. Найменування суду: Господарський суд м. Києва,
Позивач: ПАТ "УСК "Гарант Авто"
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011
Розмір позовних вимог: 7 679,67 грн.
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: позов задоволено, справа розглядається у другій інстанції.
101. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська;
Позивач: Ніколаєв Ю.В.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 27.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 211 103,17 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
102. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Галіевська Н.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.10.2011 р.
Розмір позовних вимог: 268 858,40 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового

відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду.
103. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Вінниці;
Позивач: Ткачук С.М.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 07.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 25 276,54 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
104. Найменування суду: Замостянський районний суд м. Вінниці
Позивач: Карнаух Л.А.,
Відповідачі: Мироняк В.І. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 07.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 18 922,85 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальних та моральних збитків, завданих
внаслідок ДТП.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
105. Найменування суду: Галицький районний суд м. Львова;
Позивач: Радзієвський А.О.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 14.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 1200371,61грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового
відшкодування.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
106. Найменування суду: Краматорський міськрайонний суд Донецької області;
Позивач: ТОВ "Юмвоса";
Відповідачі: Козбанов А.Н. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 15.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 6 832,25 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено повністю, справа розглядається в
апеляційному суді.
107. Найменування суду: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська;
Позивач: ТОВ "Украгроимпекс"
Відповідачі: Паташян А.С. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 40 750,90 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення шкоди, завданої внаслідок ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
108. Найменування суду: Куйбишевський районний суд м. Донецька;
Позивач: ПАТ "Надра"
Відповідачі: Ребров А.І. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 08.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 203 344,50 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 33 858,59грн.
Зміст позовних вимог: стягнення кредитної заборгованості Страхувальника.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.

109. Найменування суду: Сумський районний суд Сумської області;
Позивач: Шевченко А.І.
Відповідачі: Костенко А.С. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 8 610,92 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково, по справі направлено апеляційну
скаргу.
110. Найменування суду: Куйбишевський районний суд м. Донецька;
Позивач: Драч О.Н.
Відповідачі: Коваль Д.О. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 11.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 92 248,73 грн.;
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
111. Найменування суду: Комінтерновський районний суд м.Харкова
Позивач: ВАТ НАСК "ОРАНТА"
Відповідачі: Холод О.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 9 745,27 грн.
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
112. Найменування суду: Гагарінський районний суд м. Севастополя;
Позивач: Паньков О.І.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2009 р.
Розмір позовних вимог: 12 217,50 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з розміром виплаченого страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
113. Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська;
Позивач: Мозговий Ю.І.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 18.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 36 855,68 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
114. Найменування суду: Сихівський районний суд м. Львова;
Позивач: Новікова З.С.;
Відповідачі: Бортняк П.І. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 48 676,02 грн.
Зміст позовних вимог: позивач не згоден з затримкою виплати страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
115.Найменування суду: Коростишівський районний суд Житомирської області
Позивач: Шпаковський К.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 30.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 21 370,18 грн.

Зміст позовних вимог: позивач не згоден з відмовою у виплаті страхового
відшкодування.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції, справу передано за
належністю до Подільського районного суду м. Києва.
116. Найменування суду: Шевченківський районний суд м. Запоріжжя,
Позивач: Бондаренко;
Відповідачі: Горбенко та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2011 р.
Розмір позовних вимог: 9 064,00 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий просить стягнути витрати на лікування та моральну
шкоду;
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду.
117. Найменування суду: Господарський суд м. Києва;
Позивач: ПАТ "ПРОСТО-Страхування";
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 5 541,70 грн.
Зміст позовних вимог: позов заявлено в порядку регресу;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
118. Найменування суду: Ленінський районний м. Кіровограду;
Позивач: Ісаєва С.Г.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 21.11.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 208 232,00 грн.;
Зміст позовних вимог: позивачка не згодна з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
119. Найменування суду: Довгінцевський районний суд м. Кривого Рогу;
Позивач: Короід А.Н.;
Відповідачі: Титович А.С. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 30.11.2011 р.
Розмір позовних вимог: 5 885,95 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок
ДТП;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
120. Найменування суду: Дарницький районний суд м. Києва;
Позивач: Чернишова В.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 05.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 628 738,76 грн.;
Зміст позовних вимог: позивачка не згодна з відмовою у виплаті страхового
відшкодування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
121. Найменування суду: Бердянський міськрайонний суд Запорізької області;
Позивач: Аксьонова В.М.;
Відповідачі: Яджак В.К., ФОП Кулик М.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 12 120,00 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної та моральної шкоди;
Поточний стан розгляду: по справі винесено вирок, цивільні позови залишено без
розгляду.

122. Найменування суду: Приморський районний суд м. Одеси;
Позивач: Резнік В.П.;
Відповідачі: ТОВ "Стікон" та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.11.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 29 190, 00 грн.;
Зміст позовних вимог: стягнення матеріальної шкоди завданої внаслідок ДТП, позивач
не згоден з запитом документів;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
123. Найменування суду: Оріховський районний суд Запорізької області;
Позивач: Ключник А.В.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 13.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 100 000,00 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" 5 000 грн.
Зміст позовних вимог: позивач просить стягнути суму, яка зазначена в позові,
оскільки на момент ДТП, авто було застраховано, згідно з полісом ЦВ.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
124. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Стреленко І.Л.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 06.10.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 0 грн.,
Зміст позовних вимог: Страхувальник просить зобов'язати СК виконати умови абандону;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
125. Найменування суду: Личаківський районний суд м. Львова;
Позивач: Грицко Р.Ю.
Відповідачі: Кондрескул Н.В. та АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2011 р.
Розмір позовних вимог: 15000 грн., у тому числі до АТ "СК "АХА Страхування" - 2550
грн.
Зміст позовних вимог: стягнення моральної шкоди.
Поточний стан розгляду: позов задоволено частково.
126. Найменування суду: Київський районний суд м. Харкова;
Позивач: Єфремова О.В.;
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 09.12.2009 року;
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: внесення змін у договори страхування стосовно строків початку
дії Договорів Каско і Поліса ЦВ
Поточний стан розгляду: 02.02.2012 судом 1-ї інстанції винесено рішення, яким у
задоволенні позовних вимог відмовлено;
127. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Кіровограда;
Позивач: Сарапіна Е.І.;
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 15.01.2009 рік;
Розмір позовних вимог: 34724,56 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ по ризику
"Викрадення" - добровільна передача ТЗ іншій особі;
Поточний стан розгляду: 08.02.12 Судом 1-ї інстанції прийнято рішення, яким у
задоволенні позову відмовлено.
128. Найменування суду: Центрально - міський районний суд м. Горлівки
Позивач: Плеченко І.Р.

Відповідачі: ПАТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.10.2009 року;
Розмір позовних вимог: 26680,3 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ - неправдива
інформація стосовно обставин настання заявленого випадку;
Поточний стан розгляду: винесено рішення, яким позовні вимоги частково задоволено.
129. Найменування суду: Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу
Позивачі: Ус О.М.
Відповідачі: ПАТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2009 року;
Розмір позовних вимог: 49491 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою по ризику "Викрадення" Страховику не передано повний комплект ключів до ТЗ;
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
130. Найменування суду: Оболонський районний суд м. Києва
Позивач: Козлов О.М.
Відповідачі: Паршиков С.Л., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2009 року;
Розмір позовних вимог: 29349,79 грн.;
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з розміром виплати страхового
відшкодування по тоталлу та визнання автомобіля тотальним;
Поточний стан розгляду: по справі призначено судову автотоварознавчу експертизу.
131. Найменування суду: Приморський районний суд м. Одеси;
Позивач: Зуєва С.Ф.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2008 року;
Розмір позовних вимог: 300288 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний із відмовою у виплаті СВ - в результаті
випадку пошкоджено лише оздоблення (конструкція не постраждала), розмір збитку не
перевищує франшизу
Поточний стан розгляду: 22.11.2011 рішенням суду 1-ї інстанції вирішено стягнути з
АХА 172 142 грн., СК подано апеляційну скаргу на рішення суду.
132. Найменування суду: Луцький міськрайонний суд Волинської області
Позивач: Шевчук Л.Я.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2009 року
Розмір позовних вимог: 6081,66 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з розміром виплати СВ, бажає отримати
відшкодування на підставі рахунків СТО;
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції.
133. Найменування суду: Київський районний суд м. Одеси
Позивач: Долгіх І.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2009 року
Розмір позовних вимог: 850970 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з відмовою у виплаті СВ - не страховий
випадок
Поточний стан розгляду: по справі призначено будівельно - технічну експертизу.
134. Найменування суду: Центрально - міський районний суд. М. Макіївки
Позивач: Сачук С.С.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 30.10.2009 року

Розмір позовних вимог: 62695,02 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ - надання
недостовірної інформації щодо обставин настання заявленого випадку
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції.
135. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва;
Позивач: Вовокодавець С.В.
Відповідач: АТ "СК "АХ Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 06.11.2009 року
Розмір позовних вимог: 103905,29 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з затримкою у виплаті страхового
відшкодування - відсутні документи, підтверджуючі законність управління ТЗ
Поточний стан розгляду: СК подана апеляційна скарга на рішення суду 1-ї інстанції
від 12.12.11 р., відповідно до якого з СК вирішено стягнути 34 313,39 грн. СВ, 3
716.19 грн. пені, 713,53 грн. - 3% річних, 3 191,15 грн. - інфляція, 419,34 держмито та 120 грн. на ІТЗ.
136. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Татарчук В.Ф.
Відповідачі: АТ "СК "АХ Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2009 року
Розмір позовних вимог: 79443,84 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з визнанням авто тотальним та виплатою по
тоталлу
Поточний стан розгляду: апеляційним судом 08.02.2012 р. відмовлено в задоволенні
апеляційної скарги СК на рішення суду 1-ї інстанції від 28.11.2011 р., відповідно
до якого з СК прийнято стягнути 72956,36 грн.
137. Найменування суду: Городенківський районний суд м. Івано - Франківськ
Позивачі: Швец О.Я.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.06.2010 року
Розмір позовних вимог: 46137 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий просить стягнути моральну та матеріальну шкоду у
зв'язку з смертю сина
Поточний стан розгляду: справа розглядається в апеляційному суді/ 22.09.2011
винесено вирок судом 1-ї інстанції, відповідно до якого з СК вирішено стягнути 5
159 грн.

138. Найменування суду: Джанкойський районний суд АРК
Позивач: Цымбалюк О.В.,
Відповідач: Якубов Д.В., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.01.2010 року
Розмір позовних вимог: 20433,38 грн.
Зміст позовних вимог: виплата відшкодування за шкоду завдану здоров'ю
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
139. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Кушнір А.І.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 05.07.2010 року
Розмір позовних вимог: 78640,06 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ - надання
неправдивих відомостей про обставини події
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
140. Найменування суду: Жидачівський районний суд Львівської області

Позивач: СК Інвестсервіс
Відповідач: Перун Р.З., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.05.2010 року
Розмір позовних вимог: 8672,91 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний із затримкою виплати
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
141. Найменування суду: Святошинский райсуд, м. Києва,
Позивач: ПАТ "УкрСиббанк"
Відповідач: Макарідзе, АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2010 року
Розмір позовних вимог: 0 грн.
Зміст позовних вимог: стягнення заборгованості за кредитним договором з боржника
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
142. Найменування суду: Саксаганський районний суд Кривого Рогу
Позивач: Квач Н.Г.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 08.06.2010 року
Розмір позовних вимог: 5000 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з сумою виплати
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
143. Найменування суду: Господарський суд м. Києва
Позивач: СК Вексель (представник ФОП Кравченко)
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2010 грн.
Розмір позовних вимог: 29033,15 грн.
Зміст позовних вимог: відшкодування шкоди в порядку регресу
Поточний стан розгляду: зупинено провадження у справі у зв'язку з реорганізацією АТ
"СК "АХА Україна".
144. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: СК Україна
Відповідач: Козоріз Т.С., Комок Т.А., СК Провіта, АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2010 року
Розмір позовних вимог: 24990 року
Зміст позовних вимог: не згодний з сумою виплати
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
145. Найменування суду: Вищий спеціалізований суд України
Позивач: Бугрієв О.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 02.07.2010 року
Розмір позовних вимог: 102537,09 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ по ризику
"Викрадення" - не передав свідоцтво про держреєстрацію ТЗ
Поточний стан розгляду: 15.09.2011 ап. суд задовольнив ап. скаргу СК, та відмінив
рішення про задоволення позовних вимог, справа розглядається в касаційному порядку
146. Найменування суду: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Позивач: Смирнов А.П.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 09.09.2010 року
Розмір позовних вимог: 78113 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний з розміром СВ, виплаченим на підставі
експертизи,
Поточний стан розгляду: по справі призначена судова будівельно - технічна

експертиза.
147. Найменування суду: Пролетарський районний суд м. Донецька
Позивач: Гущан К. М.
Відповідач: Рогальов Б.Ф., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 03.11.2010 грн.
Розмір позовних вимог: 24990 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згодний із запитом про надання документів щодо
співвідношення вини учасників ДТП
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
148. Найменування суду: Солом'янський районний суд м. Києва
Позивач: СК Інвестиціно - фінансовий консалтинг
Відповідач: Суртаєв А.С., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 29.11.2010 року
Розмір позовних вимог: 1734 грн.
Зміст позовних вимог: регрес, в досудовому порядку в СК не звертались
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
149. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Добровольська Г.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 25.01.2011 року
Розмір позовних вимог: 82250 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з розрахунок СВ по тоталлу та затримкою
виплати СВ (на момент подачі позову СВ не виплачено - відсутній лист
Вигодонабувача)
Поточний стан розгляду: рішенням суду 1-ї інстанції від 16.01.2012 - позов залишено
без розгляду у зв'язку із повторною неявкою позивача
150. Найменування суду: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Позивач: Лисенко О.А.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.12.2010 року
Розмір позовних вимог: 9868,17 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач просить стягнути недоплачене страхове відшкодування
та штрафні санкції
Поточний стан розгляду: 09.02.2012 р. винесено рішення про стягнення з СК СВ у
розмірі 6 120,27 грн.

151. Найменування суду: Деснянський районний суд м. Києва
Позивачі: Куріннова О.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 24.09.2010 року
Розмір позовних вимог: 323200 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою по ризику викрадення (не надано
документи на ТЗ)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
152. Найменування суду: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Позивач: Півнева З.І.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 31.01.2011 грн.
Розмір позовних вимог: 86886,1 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з розрахунком по тоталлу

Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
153. Найменування суду: Апеляційний суд Київської області
Позивач: Борисюк М.Ф.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 21.02.2011 року
Розмір позовних вимог: 29580 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з відмовою - надання неправдивих відомостей
стосовно обставин ДТП
Поточний стан розгляду: 15.11.2011 р. рішенням суду 1-ї інстанції в задоволенні
позову відмовлено, Позивачем подано апеляцію, по справі назначено.
154. Найменування суду: Луцький міськрайонний суд Волинської області
Позивач: Боцман Т.Л.
Відповідачі: Гульт В.О., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 10.02.2011 року
Розмір позовних вимог: 11990 грн.
Зміст позовних вимог: просить здійснити виплату на підставі її експертизи, де сума
збитку більша, аніж по експертизі СК
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
155. Найменування суду: Ордженікідзенський районний суд м. Запоріжжя
Позивач: Кузьменко О.М.,
Відповідачі: Царюк Р. Г., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 07.04.2011 року
Розмір позовних вимог: 12500 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою (не підтверджено законність управління)
Поточний стан розгляду: 11.11.2011 рішенням суду 1-ї інстанції з СК вирішено
стягнути 11610,29 грн, СК подано ап. скаргу - 23.12.2011 ап. скарга СК залишена без
розгляду/СК подано касаційну скаргу
156. Найменування суду: Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
Позивач: Дзеркач В.В.
Відповідачі: Назаренко О.С., Назаренко С. П., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.05.2011 року
Розмір позовних вимог: 7275 грн.
Зміст позовних вимог: потерпілий просить стягнути затрати на санаторно - курортне
лікування, та моральну шкоду
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
157. Найменування суду: Шевченківський районний суд м. Києва
Позивач: Білоусов А.М.
Відповідачі: Левищенко В.П., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.05.2011 року
Розмір позовних вимог: 16305,89 грн.
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку потерпілий не звертався
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
158. Найменування суду: Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу
Позивач: Тищенко Д.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 25.04.2011 року
Розмір позовних вимог: 288434 грн.
Зміст позовних вимог: вважає що виплаченого св. не достатньо для відшкодування

завданої шкоди, документів, які підтверджують позовні вимоги не надано. Просить
визнати експертизу недійсною
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
159. Найменування суду: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Позивач: Тараненко Г.М.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.06.2011 року
Розмір позовних вимог: 37236 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з розрахунком по тоталлу, вважає що порушені
строки виплати
Поточний стан розгляду: 22.12.2011 р. рішенням суду 1-ї інстанції в задоволенні
позовних вимог відмолено, Позивачем подано ап.. скаргу - розгляд 28.02.2012
160. Найменування суду: Советський районний суд м. Макіївки
Позивач: Красуля О.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 23.06.2012 року
Розмір позовних вимог: 55906,28 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою - надання неправдивих відомостей щодо
обставин настання події
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
161. Найменування суду: Центральний районний суд м. Миколаєва
Позивач: Мілюков М.О.
Відповідачі: ПАТ "Укрсиббанк", АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.07.2011 року
Розмір позовних вимог: 40185,65 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з тоталом, просить визнати договір страхування
недійсним в частині визначення вартості придатних деталей за допомогою Автоонлайн
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
162. Найменування суду: Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Позивач: Санін В. С.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 18.07.2011 року
Розмір позовних вимог: 43888,88 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою (не внесений черговий платіж)
Поточний стан розгляду: позовні вимоги задоволено в повному обсязі, СК подана
апеляційна скарга
163. Найменування суду: Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
Позивач: Власенко П.О.
Відповідачі: Карпенко Ю.Г., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 12.07.2011 року
Розмір позовних вимог: 6008,18 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з сумою виплати, зокрема ПДВ та моральну шкоду
Поточний стан розгляду: апеляційний суд частково задовольнив позовні вимоги
164. Найменування суду: Господарський суд Харківської області
Позивач: ТОВ "Продресурс"
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 25.07.2011 року
Розмір позовних вимог: 702562 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою - не страховий випадок
Поточний стан розгляду: рішенням суду першої інстанції в позовних вимогах
відмовлено, рішенням апеляційного суду позовні вимоги задоволено, СК подано

касаційну скаргу
165. Найменування суду: Кіровський районний суд м. Макіївки
Позивач: Геєв Р.М.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 02.08.2011 року
Розмір позовних вимог: 12363,13 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний із розміром відшкодування та строками виплати
Поточний стан розгляду: зупинено провадження у справі у зв'язку з відрядженям
представника позивача
166. Найменування суду: Київський районний суд м. Сімферополя
Позивач: ПП Тихопой
Відповідачі: Андрієвська О. П., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 10.08.2011 року
Розмір позовних вимог: 7192 грн.
Зміст позовних вимог: внаслідок події залито майно (на стадії врегулювання справи
не прийнято рішення по справі)
Поточний стан розгляду: позовні вимоги частково задоволено
167. Найменування суду: Тернівський міський суд Дніпропетровської області
Позивач: Голубятніков Ю.І.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 року
Розмір позовних вимог: 92210,69 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з визнанням авто тотальним та розміром страхового
відшкодування
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду за заявою позивача
168. Найменування суду: Нахімовський районний суд м. Севастополя
Позивач: Кукаріна
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 року
Розмір позовних вимог: 18200 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з визнанням авто тотальним та розміром страхового
відшкодування
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
169. Найменування суду: Галицький районний м. Львова
Позивач: Шуляр Л. О.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.09.2011 року
Розмір позовних вимог: 68645,99 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з визнанням авто тотальним
Поточний стан розгляду: по справі призначено авто товарознавчу експертизу
170. Найменування суду: Рівненський міськрайонний суд
Позивач: Прохоренко Г.І.
Відповідачі: Григорьєв В. А., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 25.08.2011 року
Розмір позовних вимог: 2194,65 грн.
Зміст позовних вимог: позивач вважає що СК не доплачено їй св. (ВТВ)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
171. Найменування суду: Соснівський районний суд м. Черкаси
Позивач: Кредзинский Ю.Я.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.09.2011 року

Розмір позовних вимог: 9987,3 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою - авто використовувалось для
перевезення на комерційній основі
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
172. Найменування суду: Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
Позивач: Малиновска О. М.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 03.08.2011 року
Розмір позовних вимог: 73713,5 грн.
Зміст позовних вимог: позов подано для прискорення врегулювання випадку по тоталу
Поточний стан розгляду: розглядається питання підсудності спору
173. Найменування суду: Івано - Франківський міськрайонний суд
Позивач: Карплюк І.Є.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 03.08.2011 року
Розмір позовних вимог: 10000 грн.
Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з відмовою у виплаті СВ
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
174. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Овсійчук А.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 18.10.2011 року
Розмір позовних вимог: 42737 року
Зміст позовних вимог: не згодний із затримкою у прийнятті рішення за подією (СК
направлено запити)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
175. Найменування суду: Приморський районний суд м. Одеси
Позивач: Корнієнко А.А.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 19.10.2011 року
Розмір позовних вимог: 93433,09 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою (алкогольне сп'яніння - відмовився від
проходження медогляду)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
176. Найменування суду: Тячівський районний суд Закарпатської області
Позивач: Мотре О.В.
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 31.10.2011 року
Розмір позовних вимог: 409291 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з відмовою (порушення правил пожежної безпеки по
експлуатації електромережі)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
177. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Сінявіна Л.А.
Відповідачі: Загуляєв В.М., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 02.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 37980,43 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з розрахунком відшкодування по тоталу
Поточний стан розгляду: відкрито провадження по справі в Подільському суді
178. Найменування суду: Октябрський районний суд м. Харкова

Позивач: Дацко І.П.,
Відповідачі: Рудик С.В., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 07.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 51000 грн.
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку не звертались
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
179. Найменування суду: Шполянський районний суд Черкаської області
Позивач: Мірошник С.Б.,
Відповідачі: Мірошник В.В., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 209350,53 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою - наявне подвійне страхування
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
180. Найменування суду: Господарський суд м. Києва
Позивач: СК Альянс Україна
Відповідачі: АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 22.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 7364,52 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний із затримкою виплати
Поточний стан розгляду: позовні вимоги задоволено повністю
181. Найменування суду: Коростишенський районний суд Житомерської області
Позивач: СК Європейський Страховий Альянс
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.12.2011 року
Розмір позовних вимог: 8332,45 грн.
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку в СК не звертались
Поточний стан розгляду: позов залишено без розгляду
182. Найменування суду: Суворовський районний суд м. Херсона
Позивач: Фролова О.С.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 31.10.2011 року
Розмір позовних вимог: 12653 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з відмовою (експлуатація ТЗ в несправному стані)
Поточний стан розгляду: в задоволені позову відмовлено
183. Найменування суду: Рівненський міськрайонний суд
Позивач: Бондарчук Л.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 01.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 41409 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою по ризику викрадення (не надано повний
комплект ключів)
Поточний стан розгляду: в суді першої інстанції вирішується питання про відкриття
провадження
184. Найменування суду: Октябрський районний суд м. Дніпропетровська
Позивач: Двоєнко О.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 17.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 21695,64 грн.
Зміст позовних вимог: не згодний з відмовою (авто експлуатувалось в якості таксі)
Поточний стан розгляду: позовні вимоги частково задоволено, СК готує апеляційну

скаргу
185. Найменування суду: Подільський районний суд м. Києва
Позивач: Піскунова Н.Б.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 29.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 61642,13 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з відмовою (надання неправдивих відомостей щодо
обставин події)
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
186. Найменування суду: Кіровський районний суд м. Кіровограда
Позивач: ПАТ Гарант Авто
Відповідач: Аббашин А.О., АТ "СК "АХА Страхування"
Дата відкриття провадження у справі: 28.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 4800,81 грн.
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку в СК не звертались
Поточний стан розгляду: позовні вимоги задоволено повністю
187. Найменування суду: Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Позивач: Бондарчук В.В.
Відповідач: АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 22.11.2011 року
Розмір позовних вимог: 10000 грн.
Зміст позовних вимог: отримано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції
про відмову відкритті провадження
Поточний стан розгляду: відмовлено в задоволені апеляційної скарги позивача
188. Найменування суду: Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Позивач: Рибка В.С.
Відповідач: Калмиков С.А., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: ухвалу про відкриття провадження не отримано
Розмір позовних вимог: 15440,2 грн.
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку в СК не звертались
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
189. Найменування суду: Святошинський районний суд м. Києва
Позивач: Парчевська Ю.А.
Відповідач: Шаіб М.Б.М., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 19.12.2011 року
Розмір позовних вимог: 2270,31 грн.
Зміст позовних вимог: не згодна з оцінкою, яка проведена на замовлення СК
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
190. Найменування суду: Крюківський районний суд м. Кременчука
Позивач: Копаниця О.Л.,
Відповідач: Слюнін В.В., АТ "СК "АХА Страхування";
Дата відкриття провадження у справі: 20.12.2011 року
Розмір позовних вимог: 21336,41 року
Зміст позовних вимог: в досудовому порядку в СК не звертались
Поточний стан розгляду: справа розглядається в суді першої інстанції
191. Найменування суду: Окружний адміністративний суд м. Києва; Київський
апеляційний адміністративний суд; ВАСУ;
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДФП);
Дата відкриття провадження у справі: 12.02.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 0 грн.

Зміст позовних вимог: Оскарження Рішення ДФП № 84/47-8 від 05.01.10 та Припису №
СК-421/09-969 від 07.09.09, оскільки ДФП неправомірно застосувала захід впливу у
зв*язку із відмовою АХА у виплаті СВ Уліцькому І. (експлуатація ТЗ в
тех.несправному стані-недопустимий скол вітрового скла)
Поточний стан розгляду: в задоволені позову відмовлено.
192. Найменування суду: Окружний адміністративний суд м. Києва,
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДФП);
Дата відкриття провадження у справі: 28.07.2011 р.
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: Оскарження Припису № СК-421/11-586 від 22.06.11, оскільки ДФП
неправомірно застосувала захід впливу у зв'язку із відмовою АХА у виплаті СВ
(надання Страхувальником неправдивої інформації щодо обставин ДТП);
Поточний стан розгляду: у задоволені позову відмовлено, справа розглядається в
апеляційному суді.
193. Найменування суду: Окружний адміністративний суд м. Києва,
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідачі: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДФП)
Дата відкриття провадження у справі: 28.12.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: Оскарження Припису № СК-421/11-1251 від 29.11.11 (порушення
СК вимоги п. 7.1. ст. 7 ЗУ "Про ОСЦПВВНТЗ" тп пп. 2.1. п. 2 Положення про
особливості укладання договорів ОСЦПВВНТЗ - не відповідність базових платежів)
Поточний стан розгляду: винесено рішення суду: позов задоволено, Постанову ДФП
скасовано.
194. Найменування суду: Окружний адміністративний суд м. Києва,
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідачі: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДФП)
Дата відкриття провадження у справі: 04.04.2011
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: Оскарження Постанови № СК-421/11-189 від 18.02.11 про
накладення штрафу у зв'язку із невиконанням керівником суб'єкта нагляду під час
проведення інспекції обов'язку своєчасно надавати на запит інспекційної групи повну
та достовірну інформацію щодо діяльності суб'єкта нагляду;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
195. Найменування суду: Харківський районний суд Харківської області;
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідачі: Бабич І.Ю.
Дата відкриття провадження у справі: 16.02.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 33 700,76 грн.;
Зміст позовних вимог: повернення страхового відшкодування, як безпідставно набутого
майна;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
196. Найменування суду: Окружний адміністративний суд АРК,
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: Республіканська МСЕК № 2 м. Сімферополя;
Дата відкриття провадження у справі: 24.11.2010 р.;
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: про відміну та визнання незаконними рішення Республіканської
МСЕК № 2 м. Сімферополя від 18.03.2010 г., яке прийнято на підставі акту огляду від
18.03.2011 р. про встановлення 2 групи інвалідності Філімонову П.К. та Довідки
серії КР-08 № 040323 от 18.03.2010 р.
Поточний стан розгляду: справа не підсудна адміністративному суду, справа

розглядається в касаційній інстанції;
197. Найменування суду: Господарський суд м. Києва, Київський апеляційний
господарський суд,
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: ПАТ "Сведбанк" та МПП "Принцеса";
Дата відкриття провадження у справі: 28.09.2011 р.;
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: про визнання недійсним кредитного договору та Договору
застави;
Поточний стан розгляду: відмовлено в задоволенні позову, по справі подано
апеляційну скаргу.
198. Найменування суду: Київський районний суд м. Одеси;
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: Лянна Ж.В.;
Дата відкриття провадження у справі: 24.10.2011 р.
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: повернення страхового відшкодування, оскільки Страхувальник
порушив умови Договору Страхування;
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.
199. Найменування суду: Окружний адміністративний суд м. Києва
Позивач: АТ "СК "АХА Страхування";
Відповідач: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДФП)
Дата відкриття провадження у справі: 04.01.2012 р.
Розмір позовних вимог: 0 грн.;
Зміст позовних вимог: про скасування Постанови про застосування штрафу за
невиконання вимог Закон України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" та/або
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Поточний стан розгляду: справа розглядається у першій інстанції.

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
В 2011 році відбулося приєднанням АТ "СК "АХА Україна" до АТ "СК "АХА Страхування"

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
6435.000
9760.000

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
46077.000
46412.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
52512.000
56172.000

1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
0.000
0.000
40460.000
40205.000
40460.000
40205.000
- машини та обладнання
2938.000
5577.000
0.000
1.000
2938.000
5578.000
- транспортні засоби
1009.000
1725.000
5617.000
6206.000
6626.000
7931.000
- інші
2488.000
2458.000
0.000
0.000
2488.000
2458.000
2.Невиробничого призначен
42.000
121.000
6.000
6.000
48.000
127.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
42.000
121.000
6.000
6.000
48.000
127.000
Усього
6477.000
9881.000
46083.000
46418.000
52560.000
56299.000
В компанії встановлено наступні строки корисного використання об'єктів
Пояснення :
основних засобів:
"
Будівлі - 20 років;
"
Споруди - 15 років;
"
Передавальні пристрої - 10 років;
"
Машини та обладнання - 5 років;
"
Транспортні засоби - 5 років;
"
Інструменті, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки;
"
Інші основні засоби - 12 років.
Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість повністю амортизованих основних
засобів складає 6879 тис.грн.
Станом на 31.12.2011 р. первісна вартість по групам основних засобів та сума
нарахованого зносу по ним становить:
Найменування основних засобів
Первісна вартість, тис.грн. Накопичений знос,
тис.грн.
- машини та обладнання
21974
16397
- транспортні засоби
5448
3723
- Інструменті, прилади, інвентар (меблі)
5817
4422
- інші основні засоби
1883
782
- малоцінні необоротні матеріальні активи
3884
3801
Усього:
39006
29125

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
446890
261975
261975

За попередній період
160854
147605
147605

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні
активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх
періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(446890.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(261975.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

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

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

41967.00

X

X

Усього зобов'язань

X

56324.00

X

X

Опис:

дн

14357.00
0.00

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2009
3
2010
2
5
2011

У тому числі позачергових
3
1
4

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

Ні

Реєстраційна комісія
X
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше
Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше
дн

Ні
X
X

X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийнятя рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
Вирішення організаційних питань, пов'язаних з діяльністю філій Товариства
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві
Кількість представників державиі
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4
0
0
4
0
4

8
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Так

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
дн
Іншi

X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами _____
Так
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
дн

Ні
X
X
X

X

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

Ні
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше
дн

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Так
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
0
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління ( директор )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Ні

Ні

Ні

дн

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так
Так
Ні
Так
Так

Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Так
______
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше
Кодекс ділової поведінки та етики

Ні
X
X
X
X

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
Ні
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
дн

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Так

З якої причини було змінено аудитора ?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше
дн

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
дн

Ні
X
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше

Ні
X
X
X
X
X

перевірка не проводилась

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше
дн

X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

X
X
акціонерів
суду

Інше

Ні

X
X

особу змінено внаслідок дематеріалізації випуску акцій

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

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є пiдприємницька дiяльнiсть, спрямована
на отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
1. Код ЄДРПОУ: № 572 093 920 реєстру комерсантiв i пiдприємств м.
Париж
Найменування: АКСА / АХА S.A. (Францiя)
Мiсцезнаходження: 75008, Французька республiка, м. Париж,
проспект Матiньон, буд. 25
2.

Код ЄДРПОУ: 09807750
Найменування: АТ "УкрСиббанк"
Мiсцезнаходження: 61050, м. Харкiв,

проспект Московський, буд.

60
Код ЄДРПОУ: 32799200
Найменування: АТ "КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент"
Мiсцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
Склад за рiк не змiнювався
3.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi
4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
1. Постанова Держфiнпослуг про накладення штрафу № СК-421/11-189 вiд
18.02.2011 року;
2. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-1251 вiд 29.11.2011 року;
3. Постанова Держфiнпослуг про накладення штрафу № СК-421/11-1111 вiд
31.10.2011 року;
4. Постанова Держфiнпослуг про накладення
17.03.2011 року;

штрафу № СК-421/11-268 вiд

5. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-46 вiд 13.01.2011 року;
6. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-221 вiд 01.03.2011 року;

7. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-225 вiд 02.03.2011 року;
8. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК -421/11-586 вiд 22.06.2011 року;
9. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-767 вiд 04.08.2011 року;
10. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-920 вiд 19.09.2011 року;
11. Припис Держфiнпослуг про вжиття заходiв для усунення порушення №
СК-421/11-1145 вiд 08.11.2011 року;
12. Постанова Держфiнпослуг про накладення штрафу № СК-421/11-1370
вiд 23.12.2011 року.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Всi основнi види страхування компанiї захищенi договорами
облiгаторного перестрахування. Розмiщення ризикiв у перестрахування,
як облiгаторне, так i факультативне, здiйснюється виключно в
мiжнародних компанiях, що затвердженi Групою АХА, та вiдповiдають
вимогам, встановленим чинними нормами законодавства України.
Страховi тарифи розраховуються актуарно на базi наявних статистичних
даних за вiдповiдними видами страхування за останнi 3 - 5 рокiв. У
випадку вiдсутностi статистичних даних, тарифи розраховуються на базi
показникiв-аналогiв iз аналогiчних видiв страхування; або на базi
вартостi перестрахування вiдповiдного виду страхування, яка
визначається шляхом вивчення пропозицiй перестраховикiв.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Управлiння Внутрiшнього Аудиту СК "АХА Страхування" функцiонувало
протягом усього 2011 року. Має у своєму складi двох аудиторiв
(включаючи Начальника Управлiння Внутрiшнього Аудиту). Протягом 2011
року було виконано 7 аудиторських перевiрок, за результатами яких
були складенi аудиторськi звiти з наданими рекомендацiями. Вiдповiднi
рекомендацiї були впровадженi керiвництвом Компанiї у вiдповiдностi з
встановленими термiнами.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження активiв протягом 2011 року в обсязi, що перевищує
встановлений у Статутi, не було
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi - продажу активiв протягом 2011 року в обсязi, що перевищує
встановлений у Статутi, не було

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2011 року пов'язаними сторонами Компанiї вважалися
акцiонери, провiдний управлiнський персонал Компанiї та дочiрнi
пiдприємства, що належать до групи компанiй AXA (France).
Станом на 31 грудня 2011 року депозити та поточнi рахунки, котрi
розмiщенi в банку, що є пов'язаною стороною, становили 91844 тис.
грн.
Станом на 31 грудня 2011 року дебiторська заборгованiсть з
пов'язаними сторонами становила
3675 тис. грн.
Протягом 2011 року Компанiя отримала вiдсотковий дохiд за депозитами
та поточними рахунками вiд пов'язаної сторони на суму 4152 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року кредиторська заборгованiсть з
пов'язаними сторонами становила 16326 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року Компанiя нарахувала забезпечення
майбутнiх витрат за наданi послуги пов'язаними сторонами на суму
14779 тис. грн.
Протягом 2011 року Компанiя отримала послуг, що були наданi
пов'язаними сторонами, на суму 60768 тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Було використанi рекомендацiї (вимоги), встановленi у наступних
нормативних документах Держфiнпослуг:
1. Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 3 лютого 2004 року N 39 "Про затвердження Порядку
складання звiтних даних страховикiв";
2. Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 27.12.2005 р. N 5204 "Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками
проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних
страховика".
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
ТОВ "АФ "Компанiя Профiнформаудит",
код за ЄДРПОУ 31746980,
мiсцезнаходження: 03040 м. Київ, вул. Василькiвська 13, к.4
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
з 30.01.2002р
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
5 рокiв
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар"

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
вiдсутнi
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
ПП "АФ "Компас-Аудит",
ТОВ "АФ"Компанiя Профiнформаудит",
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар"
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Iнформацiя вiдсутня.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Скарги розглядаються вiдповiдно до "Положення по роботi зi скаргами
та iншими зверненнями клiєнтiв", затвердженого Наказами № 107.1 вiд
08.07.2008р. та № 80/ГО вiд 08.07.2008р.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Розгляд скарг здiйснюється працiвниками, уповноваженими на розгляд
скарг та надання вiдповiдi є працiвники, яким наданi такi
повноваження на пiдставi довiреностi
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
В 2011р кiлькiсть письмових скарг вiд клiєнтiв, якi надiйшли, були
розглянутi та на якi було надано вiдповiдь - 85. Серед яких:
скарги, пов'язанi з процесом врегулювання збиткiв ( незгода з
вiдмовою у виплатi страхового вiдшкодування, незгода з сумою
страхового вiдшкодування, незадоволенiсть термiном розгляду страхової
справи, якiстю та термiном ремонту на рекомендованих станцiях
технiчного обслуговування, тощо) - 64; скарги, пов'язанi з етапом
продажу договору страхування (незгода з пiдвищенням страхового
тарифу, незгода з умовами договору, вимагання переглянути або
замiнити певнi пункти договору, застрахувати на умовах вже
неактуальних програм страхування i т.п.) - 15; скарги, пов'язанi з
загальною незадоволенiстю якiстю обслуговування (некоректне або
неповне iнформування, черги, незручних порядок отримання iнформацiї
про стан справи) - 7.
Статистика щодо задоволених та незадоволених скарг не ведеться.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Кiлькiсть позовiв, поданих до суду стосовно надання фiнансових послуг
АТ "СК "АХА Страхування" - 179 позовiв за 2011 р. Кiлькiсть
позитивних рiшень за позовами до АТ "СК "АХА Страхування", винесених
у перiод з 01.01.2011 року до 31.12.2011 року - 112 рiшень. Кiлькiсть

негативних рiшень за позовами до АТ "СК "АХА Страхування", винесених
у перiод з 01.01.2011 року до 31.12.2011 року - 60 рiшення.

Підприємство___________________________________________________________
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

2012

01

01

за ЄДРПОУ

20474912

за КОАТУУ

8038500000

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

НЕ ВИЗНАЧЕНО
Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

0

ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
Вид економічної діяльності________________________________________________
66.03.0
за КВЕД
1044
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Адреса________________________________________________________________
04070 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ М.КИЇВ ВУЛ. IЛЛIНСЬКА, 8
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

На кінець звітного
періоду
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

11886

первісна вартість

011

11986

25475

накопичена амортізація

012

( 100 )

( 2873 )

020

--

236

030

6477

9881

Незавершені капітальні інвестиції

22602

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість

031

18818

39006

знос

032

( 12341 )

( 29125 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

--

--

Інші фінансові інвестиції

045

--

--

050

5306

5791
--

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

--

--

Знос інвестиційної нерухомості

057

( -- )

( -- )

Відстрочені податкові активи

060

--

--

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

23669

38510

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

744

788

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

--

--

готова продукція

130

--

--

Товари

140

--

--

Векселі одержані

150

--

--

чиста реалізаційна вартість

160

58644

101440

первісна вартість

161

58971

101974

резерв сумнівних боргів

162

( 327 )

( 534 )

з бюджетом

170

8

5

за виданими авансами

180

1

--

З нарахованих дохідів

190

1541

4216

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-5501

-19897

82575

343616

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

211426

у т.ч. в касі

231

64

84

в іноземній валюті

240

8512

5666

345228

Інші оборотні активи

250

--

--

Усього за розділом II

260

368952

820856

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

404

370

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

280

393025

859736

Баланс
Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

147605

261975

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

--

--

Резервний капітал

340

2500

3423

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

10749

181492

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Вилучений капітал

370

( -- )

( -- )

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

160854

446890

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів
Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

14966

27676

Інші забезпечення

410

14702

33693

Cума страхових резервів

415

192283

302700

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

416

3720

7551

Цільове фінансування

420

--

4

430

218231

356522

Довгострокові кредити банків

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

--

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

1118

4347

Усього за розділом II
IIІ. Довгострокові зобов'язання

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

1118

4347

Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

--

--

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3798

14338

з одержаних авансів

540

2928

13303

з бюджетом

550

4058

10010

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

14

4

з оплати праці

580

2

184

з учасниками

590

--

--

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

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

605

--

--

610

2022

14138

620

12822

51977

630

--

--

640

393025

859736

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-Бухгалтерський облік:

Відповідає вимогам: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від

16.07.1999р.; національним стандартам, іншим нормативно-правовим документам з питань бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.1999р.
станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи залишковою вартістю 22602 тис. грн.
станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції на суму 236 тис. грн.

станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 9881 тис. грн.
станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковується довгострокова дебіторська заборгованість в розмірі 5791 тис. грн.
Запаси відображаються в обліку та звітності згідно П(С)БО №9 "Запаси". станом на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються запаси
на суму 788 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) Товариства становить 101440
тис. грн.
станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість Товариства складається з:
"

з бюджетом - 5 тис. грн.;

"

з нарахованих доходів - 4216 тис. грн.;

"

інша поточна дебіторська заборгованість - 19897 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 343616 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товаристві обліковуються грошові кошти в сумі 350 894 та складаються з грошових коштів:
"

в національній валюті - 345228 тис. грн.

"

в іноземній валюті - 5666 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються витрати майбутніх періодів на суму 370 тис. грн.
станом на 31 грудня 2011р. розмір статутного капіталу Товариства становить 261975 тис. грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 26 197 519 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції - 10,00 грн. Розмір статутного
капіталу відповідає установчим документам.
Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сплачений повністю у терміни встановлені законодавством
Станом на 31 грудня 2011р. розмір резервного капіталу становить 3423 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011р. розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) становить 181492 тис. грн.
Голова Правління

________

Вотле Філіп

Головний бухгалтер

________

Майборода Віра Сергіївна

Коди

Підприємство___________________________________________________________
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"
Дата (рік, місяць, число)
Територія______________________________________________________________
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

2012

01

за ЄДРПОУ

20474912

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління_____________________________________________
НЕ ВИЗНАЧЕНО

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

за КОПФГ

01

0
230

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

за КВЕД

66.03.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Код рядка
2
010

За звітний період
3
623490

За попередній період
4
432252

Податок на додану вартість

015

( -- )

( -- )

Акцизний збір

020

( -- )

( -- )

025

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( -- )

( -- )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

623490

432252

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 326920 )

( 272556 )

296570

159696

Валовий:
Прибуток

050

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

146752

151482

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

061

--

--

Адміністративні витрати

070

( 126510 )

( 71536 )

Витрати на збут

080

( 231171 )

( 131161 )

Інші операційні витрати

090

( 78946 )

( 130934 )

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

091

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

( 244271 )

( 261978 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

6695
( -- )
-24689
250514

-( 22453 )
-4388
270549
( -- )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

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

176

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

177

37627
( -- )
--

( -- )

-( 9494 )
--

( -- )

V

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 35264 )
--

( 26912 )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

2363
( -- )

-( 36406 )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( 29 )

(1)

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

17

--

2

--

Чистий:
Прибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

2351
( -- )

-( 36405 )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

2

3

4

1
Матеріальні затрати

230

7673

4708

Витрати на оплату праці

240

121070

67498

Відрахування на соціальні заходи

250

28153

19471

Амортизація

260

7039

4340

Інші операційні витрати

270

599610

510170

Разом

280

763545

606187

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

2

3

4

1
Середньорічна кількість простих акцій

300

--

--

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

--

--

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

--

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

--

Дивіденди на одну просту акцію

340

--

---

У звітному періоді Товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 623490 тис. грн., інші
операційні доходи на суму - 146752 тис. грн., інші фінансові доходи на суму - 24689 тис. грн., інші доходи на суму - 250514 тис. грн., надзвичайні
доходи - 17 тис. грн.
Аналітичний та синтетичний облік доходів Товариства ведеться відповідно до Iнструкції № 291. Порядок визнання, класифікації та оцінки доходу
є достовірними і здійснюється у відповідності з чинними нормами законодавства, що регулюють дане питання.
Порядок формування витрат у Товариства та відображення їх в обліку у звітному періоді здійснюється, в цілому, у відповідності з вимогами
П(С)БО №16 "Витрати". У звітному періоді витрати Товариства становлять: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - (326920)
тис. грн., адміністративні витрати - (126510) тис. грн., витрати на збут - (231171) тис. грн., інші операційні витрати - (78946) тис. грн., інші витрати
- (244271) тис. грн., податок на прибуток - (35264) тис. грн., надзвичайні витрати - (29) тис. грн.
Фінансовий результат Товариства за 12 місяців 2011 року становить прибуток у розмірі 2351 тис. грн.
Голова Правління

__________

Вотле Філіп

Головний бухгалтер

__________

Майборода Віра Сергіївна

Коди
Підприємство___________________________________________________________
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

за ЄДРПОУ

20474912

Територія______________________________________________________________
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

8038500000

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
IНШI ПОСЛУГИ У СФЕРI СТРАХУВАННЯ

230

за КВЕД

66.03.0

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

603812

Погашення векселів одержаних

015

--

Покупців і замовників авансів

020

Повернення авансів

030

Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

2

Отримання субсидій, дотацій

050

1

--

Цільового фінансування

060

499

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

5

--

Інші надходження

080

75230

74325

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

255468

63086

Авансів

095

--

--

Повернення авансів

100

909

400

Працівникам

105

97388

51735

Витрат на відрядження

110

1890

1763

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

2663

419

Зобов'язань з податку на прибуток

120

33327

25005

Відрахувань на соціальні заходи

125

31646

18119

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

20549

10294

Цільових внесків

140

--

--

Інші витрачання

145

291463

361643

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

16167

-33050

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

16167

-33050

180

230348

265818

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

45911
--

035

919

2273

040

--

--

190

майнових комплексів

200

дивіденди

--

71002
--

необоротних активів
Отримані:
відсотки

376904

210
220

--

1

--

3
-24654
--

55
-4352
--

Інші надходження

230

12879

7738

Придбання:
фінансових інвестицій

240

364480

292498

необоротних активів

250

3351

1359

майнових комплексів

260

--

--

1

2

Інші платежі

270

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

3

4

2731
-102678

2332
-18226

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-102678

-18226

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

Отримані позики

320

--

--

Інші надходження

330

217290

--

46

Погашення позик

340

--

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

--

135

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

217290

-89

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-14

1

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

217276

Чистий рух коштів за звітний період

400

130765

-51364

Залишок коштів на початок року

410

219938

271661

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

191
350894

-88

-359
219938

Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товаристві обліковуються грошові кошти в сумі 350 894 та
складаються з грошових коштів:
"

в національній валюті - 345228 тис. грн.

"

в іноземній валюті - 5666 тис. грн.

Голова Правління

__________

Вотле Філіп

Головний бухгалтер

__________

Майборода Віра Сергіївна

Коди
Підприємство___________________________________________________________
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

за ЄДРПОУ

20474912

Територія______________________________________________________________
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

8038500000

НЕ ВИЗНАЧЕНО
Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

0

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
за КОПФГ
230
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ІНШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
за КВЕД
66.03.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011
Форма № 4

Стаття

1

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2

3

4

Залишок на початок
010
року
Коригування: Зміна
облікової політики
Виправлення
помилок

Код за ДКУД

1801005

ДодаткоІнший
Нерозподіле Неоплачений Вилучений
вий
додатко- вий Резервний
ний
капітал
капітал
капітал
вкладений
капітал
прибуток
капітал
5

6

7

8

9

10

Разом

11

147605

--

--

--

2500

8169

--

--

158274

020

--

--

--

--

--

-479

--

--

-479

030

--

--

--

--

--

--

--

--

--

040

--

--

--

--

--

3059

--

--

3059

147605

--

--

--

2500

10749

--

--

160854

--

--

--

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

--

--

--

--

--

2351

--

--

2351

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
050
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

114370

--

--

--

923

168392

--

--

283685

Разом змін в
капіталі

290

114370

--

--

--

923

170743

--

--

286036

Залишок на кінець
року

300

261975

--

--

--

3423

181492

--

--

446890

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)

Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи

станом на 31 грудня 2011р. розмір статутного капіталу Товариства становить 261975 тис. грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 26 197 519 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції - 10,00 грн. Розмір статутного
капіталу відповідає установчим документам.
Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сплачений повністю у терміни встановлені законодавством
Станом на 31 грудня 2011р. розмір резервного капіталу становить 3423 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011р. розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) становить 181492 тис. грн.

Голова Правління

_______

Вотле Філіп

Головний бухгалтер

_______

Майборода Віра Сергіївна

КОДИ
Дата /рік, місяць, число/

12 01 01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"

За ЄДРПОУ

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

За КОАТУУ

20474912
8038500000

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

За CПОДУ

0

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

За КОПФГ
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Вид економічної діяльності IНШI ПОСЛУГИ У СФЕРI СТРАХУВАННЯ
Одиниця виміру: тис. грн.

За КВЕД

66.03.0

Форма № 5

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

Код за

1801008

I. Нематеріальні активи.
Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Надійшло за
рік

Залишок на початок року

Права користування
природними ресурсами

2

3

4

Вибуло за рік

первісної накопиченої
первісна
накопичена
(переоціненої амортизації (переоцінена) амортизація
) вартості
вартість

первісна
накопичена
(переоцінена) амортизація
вартість

1

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

5

6

7

8

9

Нараховано Втрати від
амортизації зменшення
за рік
корисності за
рік

10

11

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної накопиченої
первісна
накопичена
(переоціненої амортизації (переоцінена) амортизація
) вартості
вартість

12

13

14

15

010

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

020

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права на комерційни
призначення

030

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права на об'єкти промислової
власності

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Авторські та суміжні з ними
права

050

11986

100

--

--

--

--

--

2211

--

13489

562

25475

2873

060

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

080

11986

100

--

--

--

--

--

2211

--

13489

562

25475

2873

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права користування майном

Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл
--

З рядка 080 графа 14

З рядка 080 графа 5
З рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів
вартість створених підприємством
нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності

(081)

--

(082)

--

(083)

--

(084)

--

(085)

--

II. Основні засоби.
Групи основних засобів

1

Код Залишок на початок Надійшло
Переоцінка
рядка
за рік
(дооцінка +, уцінка
року
-)

2

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

3

4

5

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

6

7

Вибуло за рік

первісна
(переоцін
ена)
вартість

8

Нарахова Втрати
Інші зміни за рік
но
від
амортиза зменшенн
ції за рік
я
кориснос первісної зносу
(переоцін
ті
еної)
вартості

знос

9

10

11

12

у тому числі

Залишок на кінець
року

13

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

14

15

одержані за
фінансовою
орендою

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інвестиційна нерухомість

105

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Машини та обладнання

130

8105

5167

1186

--

--

319

292

2150

--

13002

9372

21974

16397

--

--

--

--

Транспортні засоби

140

3070

2061

769

--

--

--

--

736

--

1609

926

5448

3723

--

--

--

--

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150

2285

1222

382

--

--

53

40

1473

--

3203

1767

5817

4422

--

--

--

--

Тварини

160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Багаторічні насадження

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші основні засоби

180

2040

776

183

--

--

297

141

129

--

-43

18

1883

782

--

--

--

--

Бібліотечні фонди

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200

3104

2901

237

--

--

1138

1137

337

--

1681

1700

3884

3801

--

--

--

--

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Природні ресурси

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інвентарна тара

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Предмети прокату

240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші необоротні матеріальні
активи

250

214

214

3

--

--

14

14

3

--

-203

-203

--

--

--

--

--

--

Разом

260

18818

12341

2760

--

--

1821

1624

4828

--

19249

13580

39006

29125

--

--

--

--

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

--

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

--

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

--

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів

(264)

--

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

--

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

--

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

--

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

46418

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

--

З рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

--

З рядка 260 графа 8
З рядка 260 графа 5

6879

III. Капітальні інвестиції.
Найменування показника

1
Капітальне будівництво

Код
рядка

За рік

2

3

На кінець року

IV. Фінансові інвестиції.

4

280

--

--

290

2466

236

300

231

--

310

--

320

--

Найменування показника

Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів

1

2

За рік

На кінець року

3

довгострокові

поточні

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в: асоційовані підприємства

350

--

--

--

--

дочірні підприємства

360

--

--

--

--

спільну діяльність

370

--

--

--

Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

Код
рядка

1

2

3

4

1

Інші

330

--

--

Разом

340

2697

236

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

---

V. Доходи та витрати
Найменування показника

1
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів

Код
рядка

Доходи

2

3

Витрати

4

440

48

--

Операційна курсова різниця

450

10526

9202

Реалізація інших оборотних активів

460

--

2

Штрафи, пені, неустойки

470

5

77

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення

480

--

--

Інші операційні доходи і витрати

490

136173

69665

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів

491

Х

823

непродуктивні витрати та втрати

492

Х

--

2

3

4

5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств

380

--

--

--

акції

390

--

--

--

облігації

400

364480

--

343616

інші

410

--

--

--

Разом (розд.А + розд.Б)

420

364480

--

343616

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)
(422)
(423)

----

(424)
(425)
(426)

-343616
--

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код
рядка

На кінець року

2

3

1

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

--

--

Поточний рахунок в банку

650

16350

дочірні підприємства

510

--

--

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

334010

спільну діяльність

520

--

--

Грошові коншти в дорозі

670

450

В.Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди

530

--

Еквіваленти грошових коштів

680

--

Проценти

540

Разом

690

350894

Фінансова оренда активів

550

--

--

Інші фінансові доходи і витрати

560

24689

--

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій

570

230302

236949

Доходи від об'єднання підприємств

580

--

--

Результат оцінки корисності

590

--

--

Неопераційна курсова разниця

600

--

--

Каса

Х

Х

--

Безоплатно одержані активи

610

Списання необоротних активів

620

Х

Інші доходи і витрати

630

20104

108

Х
197
7125

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
яких обмежено

640

(691)

84

--

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

--

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

--

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності

(633)

--

VII. Забеспечення і резерви.
Види забеспечень і резервів

1
Забеспечення на виплату відпусток працівникам

Код
рядка

2

Залишок на Збільшення за звітний рік Використов Сторновано
Сума
Залишок на
початок
ано у
невикориста очікуваного кінець року
року
звітному
ну суму у відшкодува
році
звітному
ння витрат
нараховано додаткові
році
іншою
(створено) відрахуванн
стороною,
я
що
врахована

3

4

5

6

7

8

9

710

8347

11241

4116

15280

--

--

8424

Забеспечення наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення

720

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань

730

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

--

--

--

--

--

--

--

760

188563

15088

91498

--

--

--

295149

770

21321

73751

18195

60322

--

--

52945

775

8299

823

177

646

--

--

8653

780

226530

100903

113986

76248

--

--

365171

Резерв сумнівних боргів
Разом

VIII. Запаси.

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника

1

Код
рядка

Балансова
Переоцінка за рік
вартість на
кінець року збільшення
уцінка
чистої
вартості
реалізації *

2

3

4

Найменування показника

5

800

513

--

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби

810

--

--

--

Паливо

820

84

--

--

Тара і тарні матеріали

830

--

--

--

Будівельні матеріали

840

--

--

--

Запасні частини

850

191

--

--

860

--

--

--

Поточні біологічни активи

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення
до 12
місяців

1

Сировина і матеріали

Матеріали сільськогосподарського призначення

Код
рядка

2

3

від 12 до 18 від 18 до 36
місяців
місяців

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

940

101974

101974

--

--

Інша поточна дебиторська заборгованість

950

27930

19897

--

8033

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)
(952)

225
--

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.
Найменування показника
1

Код
рядка

Сума

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

--

870

--

--

--

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

1

880

--

--

--

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

--

Незавершене виробництво

890

--

--

--

Готова продукція

900

--

--

--

Товари

910

--

--

--

Разом

920

788

--

--

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації
переданих у переробку
оформлених у заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02)
З рядка 275 графа 4 Баланси запасу, призначені для продажу

XI. Будівельні контракти.
Найменування показника

З рядка 920 графа 3

1
(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

-------

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

Сума

2

3

1110

--

валова замовників

1120

--

валова замовникам

1130

--

з авансів отриманих

1140

--

1150

--

1160

--

Заборгованість на кінець звітного року:

Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

* визначається за п. 28 Положення (стандарту ) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Код
рядка

XII. Податок на прибуток.

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.
Найменування показника
1

Поточний податок на прибуток

Код
рядка

Сума

2

3

Найменування показника
1

Сума

2

3

1300

7039

1310

2760

1311

--

1312

2760

1313

1186

1314

--

34994

1315

--

1242

--

1316

--

1243

270

1317

--

1250

2959

1251

--

1252

--

1253

2959

1210

34994

1220

--

1225

--

1230

1118

1235

4347

1240

35264

1241

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

Використано за рік - усього

на кінець звітного року

у тому числі на: будівництво об'єктів

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього

Нараховано за звітний рік

Код
рядка

з них машин та обладнання

у тому числі: поточний податок на прибуток

придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

XIV. Біологічні активи.
Обліковуються за первісною вартістю
Групи біологічних активів

1

Код
рядка

2

залишок на початок
року
первісна
вартість

3

накопич
ена
амортиза
ція
4

Обліковуються за справедливою вартістю

вибуло за рік
надійшло
за рік

5

первісна
вартість

6

нараховано втрати від вигоди
амортизації зменшення
від
за рік
корисності відновле
накопич
ння
ена
кориснос
амортиза
ті
ція
7

8

9

10

залишок на кінець
року

залишок
на
первісна накопичен початок
року
вартість
а
амортизац
ія
11

12

13

надійшло
зміни
вибуло за
за рік
вартості за
рік
рік

14

15

16

залишок
на кінець
року

17

Довгострокові біологічні активи
- усього
в тому числі

1410

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

робоча худоба

1411

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

продуктивна худоба

1412

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

багаторічні насадження

1413

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1414

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інші довгострокові біологічні активи

1415

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Поточні біологічні активи
- усього
в тому числі

1420

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

1423

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

інші поточні біологічні активи

1424

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

Разом

1430

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

--

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

--

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права
власності

(1433)

--

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Код
рядка

Найменування показника

1

2

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва
- усього
в тому числі

Витрати
пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Вартість
первісного
ивзнання

3

1500

4

Результат від первісного
визнання
дохід

витрати

5

6

Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

7

8

9

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від
реалізації

первісного
визнання та
реалізації

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

зернові і зернобобові

1510

--

--

--

--

--

--

--

--

--

з них : пшениця

1511

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1512

--

--

--

--

--

--

--

--

--

соняшник

1513

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ріпак

1514

--

--

--

--

--

--

--

--

--

цукрові буряки (фабричні)

1515

--

--

--

--

--

--

--

--

--

картопля

1516

--

--

--

--

--

--

--

--

--

плоди ( зерняткові, кісточкові )

1517

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інша продукція рослинництва

1518

--

--

--

--

--

--

--

--

--

соя

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва
- усього
в тому числі

1520

--

--

--

--

--

--

--

--

--

приріст живої маси - усього

1530

--

--

--

--

--

--

--

--

--

з нього : великої рогатої худоби

1531

--

--

--

--

--

--

--

--

--

свиней

1532

--

--

--

--

--

--

--

--

--

молоко

1533

--

--

--

--

--

--

--

--

--

вовна

1534

--

--

--

--

--

--

--

--

--

яйця

1535

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інша продукція тваринництва

1536

--

--

--

--

--

--

--

--

--

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

--

--

--

--

--

--

--

--

--

продукція рибництва

1538

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1539

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1540

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом
Голова Правління

Вотле Фiлiп

Головний бухгалтер

Майборода Вiра Сергiївна

