РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентаціннихпаперів за 2013 рік
І. Основнівідомостіпроемітента
1. Повненайменуванняемітента: Приватнеакцiонернетовариство "Страхова фiнансовагрупа

"Глєбов i партнери"
Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.Червоноармійська,94
Міжміський код та телефон : (044)426-73-54
2. Дата розкриттяповного тексту річноїінформації у
загальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії: 30.04.2014р.
3. Адреса сторінки в мережіІнтернет, на якійрозміщенорегулярнурічнуінформацію:
www.glebov.kiev.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІНСАЙТ», код ЄДРПОУ
21340266
5. Інформація про загальні збори:
черговірічнізагальнізбори. Порядок денний:

30.04.2013

року

Товариством

проведено

1. Обрання Голови зборів, Секретаря зборів, персонального складу Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «СФГ
«Глєбов і партнери» (надалі –Товариство) за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
3. Звіт Ревізійної комісії (ревізора) за
результатами
перевірки
фінансово господарської діяльності Товариства за звітний період. Затвердження звіту Ревізійної комісії
(ревізора).
4. Затвердження результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2012 рік та
висновку зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2012 року.
6. Визначення основних напрямків розвитку Товариства і затвердження його планів на 2013
рік.
7. Затвердження договорів, (угод),укладених Товариством, схвалення майбутніх угод.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його
поточної господарської (та страхової) діяльності, в тому числі укладення договорів
страхування і перестрахування, якщо ринкова вартість майна, робіт, чи послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25% вартостіактивів за даними річної фінансової звітності
Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства;
10. Обрання Голови правління, членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії.
11. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Закону України «Про
акціонерні товариства» , а саме:
- затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції;
- затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції;
- затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
- затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.
- затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства у новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до перелікупитань порядку денного:
Голова Правління Азарх С.В., член Правління Жук А.С., Голова Наглядової Ради ІвлєвОлександрЄвгенович, Ревізор Журавльов А.В.
Всiпитання порядку денного булироглянутi на загальнихзборахакцiонерiв та акцiонерами одноголосно
прийнятiпозитивнiрiшення по всiхпитаннях порядку денного загальнихзборахакцiонерiв.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
ІІ. Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностіемітента (тис.грн)
Найменуванняпоказника
Усьогоактивів
Основнізасоби (за залишковоювартістю)
Довгостроковіфінансовіінвестиції
Запаси
Сумарнадебіторськазаборгованість
Грошовікошти та їхеквіваленти
Власнийкапітал
Статутнийкапітал
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток)
Довгостроковізобов'язання і забезпечення
Поточнізобов'язання і забезпечення
Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію
Скоригованийчистийприбуток (збиток) на одну
простуакцію (грн.)
Середньорічнакількістьпростихакцій (шт.)
Загальнаномінал
ьнавартість
Цінніпаперивласнихвипусків,
у
викупленіпротягомзвітногоперіоду
відсоткахвідстат
утногокапіталу
Загальна сума коштів, витрачених на
викупціннихпаперіввласнихвипусківпротягомперіоду
Вартістьчистихактивів

Голова Правління
ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери»

період
звітний
12867,0
12,0
12 748,0
11,0
0
0
9 283,0
7 000,0
2257,0
3408,0
176,0
-

попередній
12 894,0
12,0
12 773,0
11,0
0
2,0
9 401,0
7000,0
2375
3408
85,0
-
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