РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА
(Для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Страхова
компанія «Індустріальна»
1.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента Україна м.Київ Святошинський р-н 03062 Київ проспект Перемоги, 65
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32920354
1.5. Міжміський код та телефон: 044-593-73-20
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А01 № 251938
1.7. Дата державної реєстрації: 19.07.2004р.
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації www.industrials.com.ua
2. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІТЕНТА
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного загальна номінальна
періоду
вартість
у відсотках від статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом
періоду
Вартість чистих активів

(тис. грн.)
Період
звітний попередній
406 176
219 767
4 124
3 927
292 269
183 623
227
254
26 658
5 793
78 096
13 438
331 477
205 314
21 000
21 000
295 722
169 551
73 101
13 879
75 000
75 000
-

-

-

-

331 477

205 314

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Вищий орган – Загальні збори акціонерів; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган –
Голова Правління Товариства, Ревізор.
Посадови особи:
Голова Правління - Кравцова Свiтлана Борисiвна. Рік народження – 1972. Освіта- вища. Стаж
керівної роботи – 9 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою
iнструкцiєю та Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй
особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, товариство не має.
Заступник Голови Правлiння - Пiддубна Наталiя Олегiвна. Рік народження – 1971. Освіта-

вища. Стаж керівної роботи – 19 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi
посадовою iнструкцiєю та Статутом. Змiн у звiтному перiодi не було. Винагорода в натуральнiй
формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про
наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Головний бухгалтер - Намарчук Катерина Миколаївна. Рік народження – 1982. Освіта- вища.
Стаж керівної роботи – 5 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою
iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi
емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, товариство не має.
Голова Наглядової ради - Попенко Сергiй Павлович. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента
не виплачувалась. Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про
паспортнi данi, рiк народження, стаж керiвної роботи та про наявнiсть iнших посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.
Ревiзор акцiонерного товариства - Дацун Сергiй Васильович. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась. Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття
iнформацiї про паспортнi данi, рiк народження, стаж керiвної роботи та про наявнiсть iнших посад на
будь-яких iнших пiдприємствах. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має.
Засновники емітента: ЗАТ "Холдiнгова компанiя "ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ" -99%, Код за
ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження Україна м.Київ Святошинський 03062 м. Київ проспект
Перемоги, 65; ВАТ "Центральне конструкторське бюро "Шхуна" -0,5%, Код за ЄДРПОУ 14310135,
місцезнаходження Україна м.Київ Шевченкiвський 01032 м. Київ вул. Симона Петлюри, 30; ТОВ
"Iнвестицiйно-фiнансова група "ТАС" – 0,5%, Код за ЄДРПОУ 25399463, місцезнаходження Україна
м.Київ Шевченкiвський 01032 м. Київ вул. Комiнтерна, 30.

4. Інформація про цінні папери емітента
Акції. Дата реєстрації випуску 05.10.2004. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 595/1/04.
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України. Тип цінного паперу Акції Іменні прості. Номінальна вартість акцій (грн.) 100.
Кількість акцій (штук) 75000. Частка у статутному капіталі (у відсотках) 100. Спосiб розмiщення закрите (приватне) розмiщення. Мета додаткової емiсiї - формування статутного капiталу. На
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйний №595/1/04 вiд 05.10.2004р., видане Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть.
Дата реєстрації випуску 22.08.2007. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 358/1/07.
Найменування органу, що зареєстрував випуск Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України. Тип цінного паперу Акції Іменні прості. Номінальна вартість акцій (грн.) 280.
Кількість акцій (штук) 75000. Частка у статутному капіталі (у відсотках) 100. Спосiб розмiщення закрите (приватне) розмiщення. Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу. На
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України
Змін у звітному періоді не відбувалося.
6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 18.04.2011р. Кворум зборів- 100%. Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв
акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження висновку ревiзора Товариства за 2010 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння та звiту Ревiзора Товариства. 6. Розподiл
прибутку i збиткiв Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2010 рiк. 7. Внесення
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8. Внесення змiн
та доповнень до Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора
Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 9. Прийняття рiшення про припинення
повноважень Голови та членiв наглядової ради. 10. Обрання членiв наглядової ради, затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєтья на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про дострокове припинення
повноважень Ревiзора Товариства. 12. Обрання Ревiзора Товариства. 13. Прийняття рiшення про
вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Правлiння
Товариства Результати розгляду питань порядку денного: За всiма питаннями Порядку денного
рiшення приймалися 100 вiдсотками голосiв.
7. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за
простими
привілейов
акціями
аними
акціями
21 265 500,00
-

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за
простими
привілейова
акціями
ними
акціями
1 800 000,00
24,00
1 800 000,00
26.04.2010
-

Сума нарахованих дивідендів, грн.
283,54
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
9
415
500,00
Сума виплачених дивідендів, грн.
18.04.2011
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
21.10.2011
28.04.2010
Дата виплати дивідендів
Опис
Порядок виплати дивiдендiв: згiдно до поданих заяв акцiонерiв

-

8. Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторськa фiрмa, якa проводила перевірку емітента - ТОВ "Аудиторська фiрма "Арнiка". Здiйснено
аудиторську перевiрку на пiдставi договору № 23/12/11 вiд 23 грудня 2011р. Перiод перевiрки з
01.01.2011р. по 31.12.2011р. Перевiрка здiйснювалась в період з 23.12.2011 р. по 27.04.2012р.
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ: Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд
18.12.1998 № 73, дiйсний до 18.12.2012; Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiї А №000025 видано згiдно з
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 19.05.2004р.
№654, дiйсне до 18.12.2012р. Та Сертифiкат аудитора серiї А № 005910, виданий рiшенням АПУ вiд
28.04.2005 № 148 (термiн дiї до 28.04.2015) Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiї А №001068 видано згiдно з
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 14.06.2005р.
№4161, дiйсне до 28.04.2015р.
Аудитор висловлює умовно позитивну думку про фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного
товариства "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА", яку складено у вiдповiдностi з концептуальною
основою фiнансової звiтностi, яка використовується в Українi згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIУ та Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку, та яка майже в усiх суттєвих аспектах достовiрно подає
фiнансовий звiт Товариства станом на 31.12.2011.
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Повний текст річної інформації розкрито у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
28.04.2012р.
10. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона
несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління ПрАТ
«СК «Індустріальна»

Кравцова С.Б.
28.04.2012р.

