Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агенство;
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв);
- Iнформацiя про дивiденди;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
- Опис бiзнесу;
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
1) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом
звiтного року;
2) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не
випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;
3) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi
папери протягом звiтного року;

4) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп
власних акцiй не вiдбувався;
5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї
та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у
зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. Емiтент не належить до компанiй, дохiд (виручка) яких вiд
реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає бiльше, нiж 5млн.грн.
6) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi
облiгацiї;
7) Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
8) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного
покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
9) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав
iпотечнi сертифiкати;
10) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi
активи;
11) Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
12) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв
ФОН;
13) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом
сертифiкатiв ФОН;
14) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв
ФОН;
15) Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
16) Рiчна фiнансова звiтнiсть -емiтент складає рiчну фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
17) Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному)
розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва ) не
заповнювався, оскiльки протягом 2013 року не було розмiщення цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 296576
3. Дата проведення державної реєстрації
15.11.1994
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
21300000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АБ Полтавабанк
2) МФО банку
331489
3) поточний рахунок
26507174671001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Державний
Дата
орган, що закінчення

(дозволу)
1

2

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть)

АГ
569800

АГ
569802

АГ
569795

АГ
569793

АГ
569798

Державна
комiсiя з
регулювання
Необмежена
08.04.2011
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

5

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

4

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування медичних витрат

дії ліцензії
(дозволу)

Лiцензiя видана безстроково

Опис

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

3

видав

АГ
569796

Державна
комiсiя з
08.04.2011 регулювання Необмежена
ринкiв
фiнансових

послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

АГ
569792

Добровiльне страхування здоров`я на випадок хвороби

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту) вантажiв та багажу
(вантажобагажу))

АГ
569794

АГ
569790

АГ
569801

АГ
569799

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Обов`язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв
при перевезеннi

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Обов`язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
Необмежена
08.04.2011
фiнансових
послуг
України
Лiценiя видана безстроково.

Опис

Обо`язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
Необмежена
08.04.2011
фiнансових
послуг
України

АГ
569797

Державна
комiсiя з
Необмежена
08.04.2011
регулювання
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстровоко.

Опис

Обов`язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб"єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об"єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об"єкти

АГ
569803

Лiцензiя видана безстровоко.

Опис

Обов`язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

АЕ
284076

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
Необмежена
19.09.2013
ринкiв
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково

Опис

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
України

АГ
569791

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матковська Вiкторiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, КIНГ iм. Д.С. Коротченка
6) стаж керівної роботи (років)**

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Олiя Маркет Груп"; Голова правлiння АТ "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи".
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) -18. Попереднi посади:директор ТОВ "Олiя Маркет Груп"; Голова
правлiння АТ "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи". Посадова особа не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший заступник Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буркова Лiдiя Антонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 611171 08.04.2005 Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Полтавська державна аграрна академiя
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу по роботi зi звернень громадян у Виконавчому комiтетi Полтавської мiської
ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.05.2012 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини
другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо
посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини особа не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7. Попереднi посади: начальник вiддiлу по

роботi зi звернень громадян у Виконавчому комiтетi Полтавської мiської ради. Посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заказников Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Кемеровське вище вiйськово-командне училище зв'язку
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ САО "Саламандр-Лтава", спецiалiст вiддiлу майнового страхування.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади: ПФ САО "Саламандр-Лтава", спецiалiст вiддiлу
майнового страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смiрнова Iнна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н

4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Полтавський державний педагогiчний iнститут, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ТРК "IРТ-Полтава", директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) - 8. Попереднi посади: ТОВ ТРК "IРТ-Полтава", директор Посадова особа
не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харитоненко Анатолiй Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища, Полтавський iнженерно-будiвльний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ТРЗ", заступник директора.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) - 31. Попереднi посади: ТОВ "ТРЗ", заступник директора. Посадова особа
не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логiнов Володимир Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища, Полтавський iнженерно-будiвльний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Ново-Санжарський елеватор", менеджер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) – 2. Попереднi посади:ЗАТ "Ново-Санжарський елеватор", менеджер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пащенко Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Полтавський державний педагогiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Полтавський державний педагогiчний унiверситет iменi В.Г.Короленка, ректор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.03.2012 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) – 21. Попереднi посади: Полтавський державний педагогiчний унiверситет
iменi В.Г.Короленка, ректор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя "Belser Traiding Co LTD"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- НЕ 85341 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Компанiя "Belser Traiding Co LTD" є юридичною особою-нерезидентом. Компанiя "Belser Trading
Co.Limited", 3055, Агiос, Спiрiдонас, вул.Ерехтеос,9-А, м.Лiмасол, Кiпр, Директор Євгенiя
Йiаллуру, уповноважена особа Ольга Кулик громадянка України паспорт КН 238825, виданий
18.09.1996, м.Полтава, вул. Кучеренка, 3 ,кв.88, код 2582804062
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.03.2013 безстроково
9) Опис
Компiнiя "Belser Traiding Co LTD" є юридичною особою-нерезиден. Вiдповiдно до Протоколу
№50 Загальних зборiв акцiонерiв було достроково припинено повноваження членiв Наглядової
ради, яка дiяла у складi:
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради (уповноважений представник на
даних Загальних зборах - Кулик Ольга Олександрiвна) ;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна – член Наглядової ради .Компанiя "Belser Trading Co.Limited", 3055,
Агiос, Спiрiдонас, вул.Ерехтеос,9-А, м.Лiмасол, Кiпр, Директор Євгенiя Йiаллуру, уповноважена
особа Ольга Кулик громадянка України паспорт КН 238825, виданий 18.09.1996, м.Полтава, вул.
Кучеренка, 3 ,кв.88, код 2582804062
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гланц Анжелiка Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища, Харкiвський iнститут громадського харчування
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Спiльне українсько-росiйське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Светолюкс", менеджер з
iнформацiонних та рекламних технологiй.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.03.2013 безстроково
9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки вiдповiдно до
статуту. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Вiдповiдно до Протоколу №50 Загальних зборiв акцiонерiв було достроково
припинено повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради (уповноважений представник на
даних Загальних зборах - Кулик Ольга Олександрiвна) ;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна – член Наглядової ради . Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – 11 . Попереднi
посади: Спiльне українсько - росiйське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Светолюкс”,
менеджер з iнформацiонних та рекламних технологiй. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Веревський Руслан Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка
6) стаж керівної роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Кернел-Трейд", нацiональний менеджер з ключових клiєнтiв, керiвник проекту зi
збiльшення земельного банку.
8) дата обрання та термін, на який обрано
21.03.2013 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Вiдповiдно до Протоколу №50 Загальних
зборiв акцiонерiв було достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у
складi:

- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради (уповноважений представник на
даних Загальних зборах - Кулик Ольга Олександрiвна) ;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна – член Наглядової ради .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) - 7. Попереднi посади: ТОВ "Кернел-Трейд", нацiональний менеджер з
ключових клiєнтiв, керiвник проекту зi збiльшення земельного банку. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Березняк Свiтлана Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "Техноелектропласт".
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.01.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту.Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим
товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
керiвної роботи (рокiв) – 11. Попереднi посади:Головний бухгалтер ТОВ "Техноелектропласт".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Матковська
Вiкторiя
Володимирiвна

д/н д/н д/н

07.10.2010

53570

12.5751

53570

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Компанiя "Belser
Traiding Co LTD"

д/н НЕ 85341 д/н

07.10.2010

209722

49.2305

209722

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Гланц Анжелiка
Вiкторiвна

д/н д/н д/н

07.10.2010

2706

0.6352

2706

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Веревський
Руслан
Михайлович

д/н д/н д/н

07.10.2010

32342

0

32342

0

0

0

Член
правлiння

Заказников
Володимир
Олександрович

д/н д/н д/н

07.10.2010

4

0.0009

4

0

0

0

Член
правлiння

Смiрнова Iнна
Анатолiївна

д/н д/н д/н

07.10.2010

16

0.0037

16

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Харитоненко
Анатолiй
Андрiйович

д/н д/н д/н

07.10.2010

12

0.0028

12

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Логiнов
Володимир
Олегович

д/н д/н д/н

07.10.2010

20

0.0047

20

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Пащенко Сергiй
Миколайович

д/н д/н д/н

07.10.2010

24

0.0057

24

0

0

0

298416

70.0506

298416

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

"Siolian holdings
Limited"

"Belser Trading
Co.Limited"

Кількість за видами акцій

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

115650

- Кiпр - Лiмасол Спiроу
Араузо Лордос
Уортерфронт,163, офiс
201

07.10.2010

105596

24.78544600940

105596

0

0

0

НЕ 85341

- Кiпр - Лiмасол
Еректiус Ай
Спiрiдонас,3055, буд. 9А

07.10.2010

209722

49.23051643190

209722

0

0

0

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

Матковська
Вiкторiя
Володимирiвна

д/н д/н д/н

07.10.2010

53570

12.57511737090

53570

0

0

0

368888

86.59107981220

368888

0

0

0

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
21.03.2013
87.2277
Порядок денний :
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк .
2. Звiт Наглядової ради.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
4. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання
нового складу Наглядової ради.
5. Затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку товариства за 2012 рiк.
8. Внесення змiн до статуту ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи».
9. Попереднє схвалення укладення значних та незначних правочинiв, якi вчинятимуться товариством
протягом не бiльш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв.
10. Схвалення значних та незначних правочинiв, якi були вчиненi товариством продовж 2011 року та
продовж 2012 року.
Вирiшили: Затвердити порядок денний .
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно) .
По першому питанню заслухали звiт члена Правлiння Заказникова В.О. про фiнансово-господарську
дiяльнiсть товариства за 2012 рiк.
Пропозицiя: затвердити рiчний звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння вважати задовiльною.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити рiчний звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2012 рiк. Роботу Правлiння вважати задовiльною.
По другому питанню слухали голову Наглядової ради, уповноваженого представника компанiї «Belser
Trading Co LTD» - Кулик Ольгу Олександрiвну, яка дiє на пiдставi довiреностi вiд 24.04.2008 року, зi
звiтом Наглядової ради товариства за 2012 рiк.
Пропозицiя: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2012 рiк .
По третьому питанню виступила Кунашева I.В. та повiдомила про вiдсутнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї
товариства (якi є акцiонерами товариства й були належним чином i своєчасно повiдомлений про час,
дату, мiсце, порядок денний даних зборiв) на даних Загальних зборах. Також було зроблено висновок,

що у зв’язку з неявкою доповiдача Голови Ревiзiйної комiсiї - Харитоненко Анатолiя Андрiйовича
дане питання розглянуто не в повнiй мiрi.
Пропозицiя: винести дане питання на наступнi Загальнi збори .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах .
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: винести дане питання на наступнi Загальнi збори.
- По четвертому питанню слухали Заказникова В.О., який запропонував достроково припинити
повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради.
та обрати Наглядову раду у наступному складi:
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради (уповноважений представник на даних
Загальних зборах - Кулик Ольга Олександрiвна);
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна – член Наглядової ради.
Дана пропозицiя виноситься на кумулятивне голосування (при якому число голосiв, що належать
акцiонеру буде помножено на кiлькiсть членiв органу товариства).
Голосували:
Акцiонери: - Компанiя «Belser Trading Co LTD» , (уповноважений представник на даних Загальних
зборах - Кулик Ольга Олександрiвна ) – Голова Наглядової ради;
“за” – 377 062 голосiв;
- Веревський Руслан Михайлович
“за” – 368 854 голосiв;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна
“за” – 368 854 голосiв.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з визнанням бюлетенiв недiйсними – 0 голосiв.
Кiлькiсть неврахованих голосiв у зв'язку з вiдмовою вiд голосування – 0 голосiв.
Постановили: припинити повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Бiленко Лариса Володимирiвна – член Наглядової Ради
та обрати Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Компанiя «Belser Trading Co LTD» - Голова Наглядової Ради (уповноважений представник на даних
Загальних зборах - Кулик Ольга Олександрiвна) ;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна – член Наглядової ради .
По п’ятому питанню слухали Кунашеву I.В., яка надала на затвердження проекти цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради згiдно п. 12.2 Статуту товариства та
запропонувала уповноважити Заказникова В.О. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з кожним
членом Наглядової ради.
Дана пропозицiя виноситься на голосування.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах .
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом
Наглядової ради товариства та уповноважити Заказникова В.О. на пiдписання даних цивiльноправових договорiв з кожним членом Наглядової ради.
По шостому питанню слухали Головного бухгалтера Березняк С.П., яка ознайомила присутнiх з
даними рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк .
Пропозицiя: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2012 рiк .

У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87,2277 % загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2012 рiк.
По сьомому питанню виступила Гланц А. В., яка запропонувала розподiлити прибуток товариства за
2012 рiк в розмiрi: 49 889 046 , 64 грн. таким чином :
- 1 895 783,77 грн.–у резервний фонд товариства;
- 47 993 262,87 грн.–у фонд розвитку товариства .
Гланц А. В. також повiдомила наступне:
У зв’язку з укладенням договорiв № 4528-1/1-БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 12.07.2012 року,
№2012-1-ПА купiвлi-продажу цiнних паперiв (викупу iнвестицiйних сертифiкатiв) вiд 19.11.2012 року,
№2012-1-ПI купiвлi-продажу цiнних паперiв (викупу iнвестицiйних сертифiкатiв) вiд 19.11. 2012 року,
виникли витрати поточного перiоду у розмiрi 52 721,59 грн.
У зв’язку з наданням безповоротної фiнансової допомоги наступним пiдприємствам:
ТОВ Фоззi Кредит - 980 000 , 00 грн.
ТОВ АТ - Крим - 344 210 , 00 грн.
ПП Арiол - Тернопiль - 220 910, 00 грн.
ВАТ Базис - 275 787, 00 грн.
ЗАТ Бакалiя - 559 454, 00 грн.
ТОВ Вiлар ТД - 346 893, 00 грн.
ТОВ Експансiя - 950 000, 00 грн.
Нiка Захiд - 152 083, 00 грн.
ТОВ Олбi - Iф - 265 000, 00 грн.
ТОВ Свєлар - 185 400, 00 грн.
ПП Тетра - 328 958, 00 грн.
ТОВ Фудмаркет - 819 000, 00 грн.
ПП Юнiон Трейд Плюс - 602 272, 00 грн.
ТОВ ФОЗЗI - ФУД - 7 141 627 , 69 грн.
виникли витрати поточного перiоду у розмiрi 13 171 594 ,69 грн.
Для покриття витрат поточного перiоду у загальному розмiрi 13 224 316,28 грн. Гланц А.В.
запропонувала використати кошти фонду розвитку товариства. Також вона внесла пропозицiю для
покриття витрат товариства, якi можуть виникати продовж року вiд операцiй з торгiвлi цiнними
паперами, деривативами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, використовувати
кошти фонду розвитку товариства.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя–один голос), що становить 87,2277%загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
? Акцiонери: “за” –371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах .
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: розподiлити прибуток за 2012 рiк в розмiрi 49 889 046,64 грн. наступним чином:
- 1 895 783 , 77 грн. – у резервний фонд товариства;
- 47 993 262 , 87 грн. – у фонд розвитку товариства .
У зв’язку з укладенням договорiв № 4528 - 1/1 - БВ купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 12.07.2012
року , № 2012 - 1 - ПА купiвлi-продажу цiнних паперiв ( викупу iнвестицiйних сертифiкатiв ) вiд 19.11.
2012 року, № 2012 - 1 - ПI купiвлi-продажу цiнних паперiв ( викупу iнвестицiйних сертифiкатiв ) вiд
19.11. 2012 року та наданням безповоротної фiнансової допомоги наступним пiдприємствам :
ТОВ Фоззi Кредит - 980 000 , 00 грн.
ТОВ АТ - Крим - 344 210 , 00 грн.
ПП Арiол - Тернопiль - 220 910, 00 грн.
ВАТ Базис - 275 787, 00 грн.
ЗАТ Бакалiя - 559 454, 00 грн.
ТОВ Вiлар ТД - 346 893, 00 грн.
ТОВ Експансiя - 950 000, 00 грн.
Нiка Захiд - 152 083, 00 грн.

ТОВ Олбi - Iф - 265 000, 00 грн.
ТОВ Свєлар - 185 400, 00 грн.
ПП Тетра - 328 958, 00 грн.
ТОВ Фудмаркет - 819 000, 00 грн.
ПП Юнiон Трейд Плюс - 602 272, 00 грн.
ТОВ ФОЗЗI - ФУД - 7 141 627 , 69 грн.
Для покриття витрат поточного перiоду у загальному розмiрi 13 224 316 , 28 грн. використати кошти
фонду розвитку товариства. Також для покриття витрат товариства, якi можуть виникати продовж
року вiд операцiй з торгiвлi цiнними паперами, деривативами та iншими, нiж цiннi папери,
корпоративними правами, використовувати кошти фонду розвитку товариства .
По восьмому питанню слухали Кунашеву I.В., яка запропонувала з метою оптимiзацiї роботи
товариства внести i затвердити наступнi змiни i доповнення до дiючого Статуту ПрАТ «СК
«Залiзничнi шляхи», зареєстрованого 23.03.2011 року № запису 15881050014000921.
З роздiлу 11 Статуту, який має назву «Загальнi збори товариства» пункту 11.8., яким визначена
виключна компетенцiя Загальних зборiв товариства виключити пiдпункт 11.8.29., яким передбачено,
що до виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: «прийняття рiшень щодо участi товариства
у iнших юридичних особах»
Роздiл 12 Статуту, який має назву «Наглядова рада товариства» пункт 12.5., яким визначено, що до
компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, доповнити пiдпунктом 12.5.23. наступного змiсту.
До виключної компетенцiї Наглядової ради товариства крiм перелiченого у Статутi також включити:
«п.12.5.23. прийняття рiшень щодо участi товариства у iнших юридичних особах».
Уповноважити Голову зборiв Заказникова В.О. пiдписати зазначенi змiни i доповнення до Статуту
товариства.
Дана пропозицiя виноситься на голосування .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87, 2277 % загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи» .
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос .
Голосували :
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: З роздiлу 11 Статуту, який має назву «Загальнi збори товариства» пункту 11.8., яким
визначена виключна компетенцiя Загальних зборiв товариства виключити пiдпункт 11.8.29., яким
передбачено, що до виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: «прийняття рiшень щодо
участi товариства у iнших юридичних особах»
Роздiл 12 Статуту, який має назву «Наглядова рада товариства» пункт 12.5., яким визначено, що до
компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, доповнити пiдпунктом 12.5.23. наступного змiсту.
До виключної компетенцiї Наглядової ради товариства крiм перелiченого у Статутi також включити:
«п.12.5.23. прийняття рiшень щодо участi товариства у iнших юридичних особах».
Затвердити змiни i доповнення до Статуту ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи», зареєстрованого 23.03.2011
року № запису 15881050014000921.
Уповноважити Голову зборiв Заказникова В.О. пiдписати зазначенi змiни i доповнення до Статуту
товариства.
По дев’ятому питанню заслухали Заказникова В.О., який запропонував на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону
України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних та
незначних правочинiв, якi вчинятимуться товариством протягом не бiльш як 1(одного) року з дня
проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:
правочини направленi на передачу або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв
(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв ;
надання (отримання) застав, порук, вiдступлення прав вимоги, договiрного та/або примусового
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв товариства, якi вчиняються в рамках
залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або отримання
кредитiв, фiнансової (матерiальної ) допомоги на зворотнiй або безповоротнiй основi, правочини,
пов’язанi з купiвлею-продажем цiнних паперiв, часток у статутних капiталах iнших товариств,
корпоративних прав та iншi.
Уповноважити Голову правлiння товариства та Першого заступника Голови правлiння товариства
(особу, що виконує їх обов’язки), протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi товариства правочинiв, вказаних в даному

протоколi за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя–один голос), що становить 87, 2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос .
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно) .
Постановили: на пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити
укладення наступних значних та незначних правочинiв, якi вчинятимуться товариством протягом не
бiльш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:
правочини направленi на передачу або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв
(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв ;
надання (отримання) застав, порук, вiдступлення прав вимоги, договiрного та/або примусового
(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв товариства, якi вчиняються в рамках
залучення зовнiшнього фiнансування, в тому числi третiми особами, надання та/або отримання
кредитiв, фiнансової (матерiальної) допомоги на зворотнiй або безповоротнiй основi, правочини,
пов’язанi з купiвлею-продажем цiнних паперiв, часток у статутних капiталах iнших товариств,
корпоративних прав та iншi.
Уповноважити Голову правлiння товариства та Першого заступника голови правлiння товариства
(особу, що виконує їх обов’язки), протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi товариства правочинiв, вказаних в даному
протоколi за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.
По десятому питанню заслухали Заказникова В.О., який запропонував схвалити значнi та незначнi
правочини, якi були вчиненi товариством продовж 2011 та 2012 рокiв.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 6 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 371590
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 87, 2277 % загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос .
Голосували:
? Акцiонери: “за” – 371590 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв ,
(рiшення прийнято одноголосно) .
Постановили: схвалити значнi та незначнi правочини, якi були вчиненi товариством впродовж 2011 та
2012 рокiв.
Голова зборiв ________________________________ Заказников Володимир Олександрович
Секретар зборiв ________________________________ Гланц Анжелiка Вiкторiвна

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.07.2010

602/1/10

ДКЦПФР

UA 1602541005

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

50.0

426000

21300000

100

Опис

У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

252.00

174.00

0

0

252.00

174.00

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

114.00

81.00

0

0

114.00

81.00

транспортні
засоби

124.00

81.00

0

0

124.00

81.00

інші

14.00

12.00

0

0

14.00

12.00

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

252.00

174.00

0

0

252.00

174.00

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис До основних засобiв вiдносити матерiальнi цiнностi, очiкуваний строк корисного використання
яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 1000 грн., iншi необоротнi матерiальнi
активи, що використовуються бiльше одного року, але мають вартiсть менше 1000 грн. вважати
малоцiнними необоротними активами; амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати
прямолiнiйним методом; нарахування зносу на iншi необоротнi матерiальнi активи здiйснювати у
розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв при передачi їх в експлуатацiю;

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

159151.000

127301.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

21300.000

21300.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

21300.000

21300.0000

Опис

Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок
вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний
капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. Розрахункова

вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 159 151 тис . грн .
Заявлений статутний капiтал складає 21300 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2013 р. бiльше вартостi статутного капiталу Товариства на 137 851 тис. грн.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам
ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

123.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6672.000

X

X

Усього зобов'язань

X

6795.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.03.2013

21.03.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

09.04.2013

09.04.2013

Спростування

09.04.2013

09.04.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « АУДИТОРСЬКА
ФIРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
19348835
83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31 5
поверх
№ 0025 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2013
умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового 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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Ні

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачергових зборiв акцiонерiв не
проводилось.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети у Наглядовiй радi не
створювались.

Інші (запишіть)

Комiтети у Наглядовiй радi не
створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
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?
Загальні
Не належить
Наглядова Виконавчий
збори
до
рада
орган
акціонерів
компетенції

жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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 акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Жодних з перелiчених документiв
у Товариства не має. Свою
дiяльнiсть здiйснює на пiдставi
Статуту.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
для
Інформація
в
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?

(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

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

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв Товариство не планує залучати
iнвестицiї жодним з перелiчених способiв.

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

22523595

за КОАТУУ 5310137000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

28

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Полтавська обл., м. Полтава, вул.
Шевченка, буд.3

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

252

174

0

первісна вартість

1011

1036

1056

0

знос

1012

784

882

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

99198

66431

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

99450

66605

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

19441

46590

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

1

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

2

94

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5344

46149

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

57168

78918

0

Готівка

1166

18

2

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

1250

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

81956

173001

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

181406

239606

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

21300

21300

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

226

226

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

55886

66681

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

49889

70944

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

127301

159151

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

201

195

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

50323

73465

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

858

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

72607

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

50524

73660

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

255

1462

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2233

123

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1092

5210

0

Усього за розділом IІІ

1695

3581

6795

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

181406

239606

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

Підприємство

за ЄДРПОУ

22523595

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

129682

72590

Чисті зароблені страхові премії

2010

129682

0

Премії підписані, валова сума

2011

154343

0

Премії, передані у перестрахування

2012

3314

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

21864

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

517

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 241 )

( 5375 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 2479 )

(0)

Валовий:
прибуток

2090

126962

67215

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

1440

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

846

4482

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2490 )

( 1325 )

Витрати на збут

2150

( 2450 )

( 3146 )

Інші операційні витрати

2180

( 2017 )

( 2664 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

122291

64562

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

5593

0

Інші фінансові доходи

2220

1711

1725

Інші доходи

2240

184

27909

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 54011 )

( 41109 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

75768

53087

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

4824

3198

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

70944

49889

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

70944

49889

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

128

175

Витрати на оплату праці

2505

438

532

Відрахування на соціальні заходи

2510

156

192

Амортизація

2515

98

107

Інші операційні витрати

2520

6137

11504

Разом

2550

6957

12510

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

426000

426000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

426000

426000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

166.54

124.62

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

166.54

124.62

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

Підприємство

за ЄДРПОУ

22523595

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

88809

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

154318

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

223982

966

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 234690 )

( 57875 )

Праці

3105

( 387 )

( 566 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 158 )

( 235 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 6970 )

( 2435 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 6935 )

( 2379 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 35 )

( 56 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

( 13171 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 3290 )

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 106440 )

( 42 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

26365

15451

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

5593

42837

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

11919

32346

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-6326

5555

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

83521

72835

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1711

1725

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

83521

72835

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1711

1725

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

21750

22731

Залишок коштів на початок року

3405

57168

34437

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

78918

57168

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Залiзничнi шляхи"

Підприємство

за ЄДРПОУ

22523595

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Залiзничнi шляхи"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

22523595

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

21300

0

226

55886

0

0

0

127301

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

21300

0

226

55886

49889

0

0

127301

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

70944

70944

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

49889

-49889

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

-34388

0

0

0

-34388

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

-4706

0

0

0

-4706

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

10795

21055

0

0

31850

Залишок на
кінець року

4300

21300

0

226

66681

70944

0

0

159151

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1.ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
Примiтка 1.1 Основна дiяльнiсть.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи» (надалi -Страховик) є
учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає послуги iз
обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя.
Страховик у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства. Пiд час виконання своїх
функцiй Страховик керується Конституцiєю України, Цивiльним та Господарським Кодексами
України, Кодексом законiв про працю, законами України «Про страхування», “Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг”, “Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi”, “Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму”, та iншими нормативними актами
Нацкомфiнпослуг України.
Страховик здiйснює дiяльнiсть на територiї України.
Фiнансова звiтнiсть Страховика складається на основi Облiкової полiтики, затвердженої наказом
Голови Правлiння, Порядком складання звiтних даних страховикiв, затвердженої розпорядженням
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 39 вiд 03.02.2004р, та
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Страховик ставить перед собою мету в повнiй мiрi задовольняти потреби клiєнтiв в
якiсному обслуговуваннi, наданнi фiнансових послуг.
Дiяльнiсть Страховика ґрунтується на принципах надiйностi, збалансованостi фiнансових
показникiв, дотриманнi норм дiяльностi фiнансової установи.
Примiтка 1.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативноправових актах Нацкомфiнпослуг України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (далi –
МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв
фiнансовiй звiтностi, нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку.
В своїй облiковiй полiтицi Страховик керується принципами достовiрностi, повноти
висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономностi, обачностi,
безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, послiдовностi та iсторичної
(фактичної) собiвартостi.
Основою оцiнок активiв та зобов’язань, що застосовувалися пiд час складання
фiнансових звiтiв є iсторична (первiсна) вартiсть, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю
окремих фiнансових iнструментiв (цiннi папери).
Активи та зобов’язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Страховика, якщо є ймовiрнiсть
надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної з такими активами та
зобов’язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Страховик визнає
фiнансовi та страховi активи та зобов’язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною
контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї
фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.
Фiнансовi активи та зобов’язання вiдображаються за справедливою вартiстю, первiсною вартiстю
або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Облiкова полiтика щодо визнання та
оцiнки конкретних активiв i зобов’язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.
Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року.
Звiтний перiод – з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року.
Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Страховика є
нацiональна валюта України - гривня (надалi – «грн.»). Фiнансова звiтнiсть Страховика
складається в тисячах гривень, без десяткового знака.
Примiтка 1.3. Консолiдована фiнансова звiтнiсть

Страховик не складає консолiдованої фiнансової звiтностi в зв’язку iз вiдсутнiстю
вкладень в дочiрнi компанiї.
Примiтка 1.4. Цiннi папери у портфелi Страховика
У портфелi цiнних паперiв облiковуються цiннi папери, якi передбачається утримувати протягом
невизначеного перiоду часу. На дату балансу цiннi папери у портфелi оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки в капiталi Страховика.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених
ринках, визначається за їх ринковою вартiстю. Усi цiннi папери у портфелi Страховика на дату
балансу пiдлягають перегляду на зменшення корисностi, якщо є об'єктивнi докази однiєї або
кiлькох подiй, якi мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами.
Пiд час визнання зменшення корисностi за цiнними паперами, що облiковуються в
портфелi за справедливою вартiстю, сума уцiнки, накопичена в капiталi, вилучається з капiталу i
визнається в прибутках/збитках.
Переоцiнка цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, визначається за останнiм
у звiтному мiсяцi котируванням цiнного папера (цiною bid) на органiзацiйно оформленому ринку
цiнних паперiв.
Примiтка 1.5. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю, вiдображаються в звiтi
Баланс за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Амортизацiю основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) та
нематерiальних активiв Страховик нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу щомiсячно.
Норми амортизацiї застосовуються до вартостi, що амортизується, яка розраховується як рiзниця
мiж первiсною та лiквiдацiйною вартiстю об’єкта. Як правило,лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює
нулю. Лiквiдацiйну вартiсть встановлює комiсiя пiд час введення основного засобу або
нематерiального активу в експлуатацiю. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть
необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в першому мiсяцi
використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi.
Амортизацiя необоротних активiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї,
модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї
необоротних активiв припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше: на дату
переведення активiв до категорiї необоротних активiв, утримуваних для продажу, або на дату
припинення визнання активiв. Строки корисного використання основних засобiв та
нематерiальних активiв встановлюються такими:
Машини та обладнання:
•?комп’ютерне обладнання ( серверне обладнання) 5 рокiв
•?комп’ютерне обладнання (iнше) 5 роки
•?телекомунiкацiйне обладнання 5 рокiв
•?системи резервного живлення (генератор, джерело
безперебiйного живлення) 5 рокiв
•?побутова технiка 5 роки
•?кондицiонери 5 рокiв
•?телефони стацiонарнi офiснi 5 рокiв
•?оргтехнiка 5 рокiв
•?мобiльнi телефони 5 роки
Транспортнi засоби:
•?легковi транспортнi засоби 5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi:
•?офiснi меблi 5 рокiв
•?сейфи 5 рокiв
•?господарський iнструмент, iнвентар та прилади 5 рокiв

Iншi основнi засоби: 12 рокiв
Iншi необоротнi матерiальнi активи:
•?бiблiотечнi фонди 10 рокiв
•?тимчасовi споруди 5 рокiв
•?малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1 рiк
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення
корисностi у разi виникнення подiй чи обставин, якi б вказували на ймовiрнiсть того, що
балансова вартiсть такого активу не може бути вiдшкодована.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування
амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i коригуються за
необхiдностi. Протягом 2013 року строк корисного використання та методи амортизацiї не
змiнювалися.
Примiтка 1.6. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оприбутковуються Страховиком за первiсною вартiстю,
вiдображаються в звiтi Баланс за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Строк корисного використання та норми амортизацiї визначаються при купiвлi
нематерiального активу. У випадку, коли умови використання нематерiальних активiв
нестандартнi, строк використання встановлюється спецiальною комiсiєю, що фiксується у
вiдповiдному Актi. Строк корисного використання нематерiальних активiв та порядок амортизацiї
переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання та наприкiнцi
кожного фiнансового року.
У 2013 роцi Страховик не змiнював норми та методи амортизацiї.
В разi укладання угод про отримання нематерiальних активiв у платне користування без права їх
вiдчуження третiм особам iз сплатою за це вiдповiдної винагороди на певний термiн або
безстроково такi платежi Страховик визнає як роялтi та вiдображає в Звiтi просукупнi прибутки та
збитки у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.

Примiтка 1.7. Оперативний лiзинг (оренда)
Наданi Страховиком у оперативний лiзинг основнi засоби i нематерiальнi активи
залишаються визнаватись активом Страховика. Облiк наданих в оперативний лiзинг основних
засобiв здiйснюється за окремими аналiтичними рахунками, при цьому Страховик продовжує
здiйснювати амортизацiю активу.
Прийнятi в оперативний лiзинг активи облiковуються за позабалансовим
рахунком „Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)” за
зазначеною в угодi вартiстю. Угоди про оперативний лiзинг укладаються за справедливою
(ринковою) вартiстю. Полiпшення орендованих примiщень амортизується Страховиком протягом
строку їх корисного використання, який дорiвнює строку дiї договору оренди. Амортизацiю на
прийнятi в оперативний лiзинг активи Страховик не здiйснює.
Амортизацiя нараховується лiзингодавцем.Нарахованi лiзинговi платежi вiдображаються у Звiтi
про сукупнi прибутки та збитки у складi „Iнших операцiйних доходiв” та „Адмiнiстративних та
iнших операцiйних витрат” вiдповiдно.
Примiтка 1.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Протягом 2013 року Страховиком не здiйснювалось операцiї з надання або отримання основних
засобiв у фiнансовий лiзинг.
Примiтка 1.9. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи
вибуття
Протягом 2013 року Страховиком не облiковувалися довгостроковi активи, призначенi для
продажу, та активи групи вибуття.
Примiтка 1.10. Припинена дiяльнiсть

В 2013 роцi Страховик не припиняв здiйснення окремих видiв дiяльностi, якi вiн має право
виконувати вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
Примiтка 1.11. Похiднi фiнансовi iнструменти
Протягом 2013 року Страховиком не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими
iнструментами (деривативами).
Примiтка 1.17. Податок на прибуток
У звiтному перiодi прийнятим Податковим кодексом України у
2013 року ставка податку на прибуток складала 19%. А також податок на доходи страховика у
розмiрi 3% вiд валових страхових премiй.
Витрати Страховика з податку на прибуток склали 4824 тис.грн. за звiтний перiод.
Примiтка 1.18. Страховi контракти
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4, страховий контракт – це контракт, згiдно з яким одна сторона
(страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса),
погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна
майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. Таким чином, на момент
початку дiї страхового контракту iснує невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних
позицiй:
- чи вiдбудеться страховий випадок;
- коли вiн вiдбудеться; або
- скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться.
Визначення страхового контракту посилається на ризик, який страховик приймає вiд власника
страхового полiсу. Iншими словами, страховий ризик – це ризик, який iснує вiд початку та
передається вiд власника страхового полiсу страховику. Контракт, який вiдповiдає визначенню
страхового контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права
та зобов’язання за ним, або поки не закiнчиться строк їхньої дiї.
Для визначення того, чи вiдповiдає контракт визначенню страхового контракту, страховик
використовує наведений далi алгоритм:
а) визначити страховий випадок (МСФЗ 4.Б2-Б4) ;
б) встановити, що страховий випадок негативно впливає на застраховану особу (МСФЗ 4.Б13);
в) визначити сценарiй, за якого може вiдбутися страховий випадок (МСФЗ 4.Б23);
г) перевiрити наявнiсть комерцiйної сутностi у сценарiї, про який йдеться у пунктi в) (МСФЗ
4.Б23);
д) визначити суму до сплати застрахованiй особi у разi настання страхового випадку (МСФЗ
4.Б23-Б24);
е) визначити iнший сценарiй, за якого страховий випадок не настає (МСФЗ 4.Б24);
є) встановити, що сценарiй, про який йдеться у пунктi е), також має комерцiйну сутнiсть (МСФЗ
4.Б23);
ж) визначити суму виплати застрахованiй особi згiдно з пунктом е) (МСФЗ 4.Б24);
з) порiвняти суми за пунктами д) та ж). За необхiдностi, врахувати вартiсть грошей у часi, тобто
порiвняти актуарнi та фiнансовi еквiваленти (МСФЗ 4.Б23);
и) встановити, чи є сума за пунктом д) значно вищою, нiж за пунктом ж) (МСФЗ 4.Б23);
i) якщо сума за пунктом д) є значно вищою, контракт є страховим контрактом;
ї) звiритися з прикладами, наведеними вище у цьому роздiлi.
Протягом звiтного року Страховиком було укладено страхових контрактiв на суму 183217 тис.грн.
за добровiльними та обов’язковими видами страхування.
Продовження тексту приміток
2. Основнi засоби
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 1, належать Страховику на правi
власностi; обмеження щодо володiння, користування та розпорядження вiдсутнi; у заставу цi
активи не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку iз консервацiєю або
реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу.

Страховик в 2013 роцi не створював нематерiальнi активи, не проводив переоцiнку
основних засобiв та нематерiальних активiв у зв’язку з тим, що їх балансова вартiсть суттєво не
вiдрiзнялася б вiд їх справедливої (ринкової, переоцiненої) вартостi на дату балансу. До того ж,
Облiкова полiтика Страховика передбачає застосування методу (iсторичної) вартостi пiд час
оцiнки основних засобiв i нематерiальних активiв .Страховик станом на 31.12.2013 року не
визнавав збиткiв вiд зменшення корисностi за основними засобами.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 16 тис. грн.
Продовження тексту приміток
3. Фiнансовi iнвестицiї
3) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" та "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" (на кiнець звiтного
перiоду)
Види iнвестицiй Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Термiн вкладень Сума вкладень Примiтки
початок кiнець
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та поточнi фiнансовi iнвестицiї, зокрема X X X 66431 X
акцiї: X X X 6349,9
у тому числi ЗАТ (повна назва емiтента): X X X X X
у тому числi ВАТ (повна назва емiтента): X X X X X
Гадяцький елеватор ТДВ 00955650 01.11.1998 р. Х 5,2 61/16/1/198 вiд 10.06.1999 р.
Хорольский елеватор ВАТ 00955549 01.03.1999 р. Х 879,8 95/16/198 вiд 24.06.1998
Нафтохiмiя ВАТ ВО 33343722 27.06.2007 р. Х 7,1
Глобинський елеватор ВАТ 00955667 01.04.1999 р. Х 488,7 27/16/1/01 вiд 18.05.2001
Губининський цукровий завод ВАТ 00373155 02.12.2011 р. Х 4923,3 4190-Б вiд 02.12.2011 р.
Веселинiвске ЗПП 31388599 13.03.2012 р. X 45,8 4870-БВ вiд 13.03.2013 р.
цiннi папери, що емiтуються державою, у тому числi (повна назва емiтента та вид цiнного папера):
XXX0X
iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України X X X 0
X
вклади в банках (депозити), у тому числi (назва банкiвської установи): X X X 0 X
iпотечнi сертифiкати, у тому числi (повна назва емiтента):
XXX0X
Цiннi папери на балансi Страховика вiдображенi за справедливою ринковою вартiстю.
Продовження тексту приміток
4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
"Грошовi кошти та їх еквiваленти" (на кiнець звiтного перiоду)
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Термiн вкладень Сума вкладень Примiтки
початок кiнець всього у тому числi в iноземнiй валютi
Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 230 та 240) X X X 78918 0 X
зокрема:на поточних рахунках X X X 21575 0
Вклади в банках (депозити), у тому числi (назва банкiвської установи): X X X 57341 0 X
Фiнанси та Кредит АТ 26435422 24.12.2013 08.01.2014 13780 0 uaBBB+
Укрсоцбанк ПАТ 09331017 24.12.2013 03.01.2014 3000 0 uaBBB
ТерраБанк 24425738 24.12.2013 03.01.2014 14000 0 uaBBB+
Хрещатик КБ ВАТ 34762565 25.12.2013 03.01.2014 13161 0 uaA
Приватбанк ПРУ КБ 21050723 20.12.2013 28.03.2014 13000 0 uaBBB+
БМ Банк ВАТ 33881201 16.07.2013 16.01.2014 400 0 uaBBB+
готiвка в касi X X X 2 0 X
грошовi кошти в дорозi X X X 0 0 X
еквiваленти грошових коштiв, у тому числi: X X X 0 0 X

Грошовi кошти Страховика розмiщенi на поточних та депозитних рахунках банкiв з дотриманням
умов безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi. Використанi рейтинги за
нацiональною шкалою наступних рейтингових агентств:
Кредит рейтинг, Експрес-рейтинг, Fitch, Moody`s investors service.
Рух грошових потокiв за 2013 рiк вiдображено у Звiтi про рух грошових коштiв прямим методом
нарахування.
Залишок коштiв на начало звiтного перiоду склав 57168 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 26365 тис.грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склав (-6326) тис.грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склав (1711) тис.грн.
Чистий рух коштiв за 2012 рiк складає 21750 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду складає 78918 тис.грн.
5. Дебiторська заборгованiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть складає тис.грн. Страховi контракти
на утриманi Страховика можуть бути оплаченi поквартально, але контракт дiє з моменту оплати
першого внеску. Таким чином сформувалась дебiторська заборгованiсть за страховими премiями в
розмiрi 46590 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 46149 тис. грн. – це
заборгованiсть перестраховикiв за страховими вiдшкодуваннями та iнша заборгованiсть у розмiрi
94 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображена у звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. Тис.грн.
до 3 мiс. вiд 3 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. ВСЬОГО
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 46590 46590
Iнша дебiторська заборгованiсть 46149 46149
ВСЬОГО 92739 92739
6. Власний капiтал
Власний капiтал Страховика збiльшився у 2013 роцi за рахунок отримання прибутку. Статутний
капiтал складає 21300 тис.грн. Кiлькiсть акцiй складає 426 000 штук за номiнальною вартiстю по
50 грн. за акцiю. Протягом звiтного року Страховик не здiйснював додаткового випуску акцiй. Всi
випущенi Страховиком акцiї є простими i надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами Страховика в порядку, визначеному чинним
законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку та одержувати дивiденди вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Страховика в обсягах, визначеному чинним
законодавством України;
- вiдчужувати акцiї Страховика в порядку, визначеному Статутом та чинним
законодавством України;
- iншi права згiдно iз Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Статутний капiтал 21300 21300 21300
Капiтал у дооцiнках
Додатковий капiтал 226 226 226
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 33376 49889 70944
Неоплачений капiтал 0 0 0
Вилучений капiтал 0 0 0
Усього за роздiлом I 81602 127301 159151
Прибуток отриманий за результатами дiяльностi у 2012 роцi в розмiрi 49889 тис.грн. рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013р. було направлено на формування вiльних резервiв у

складi резервного капiталу, який на кiнець звiтного року склав 66681 тис.грн. Прибуток за 2013 рiк
складає 70944 тис.грн. Рiшення до розподiлу прибутку буде прийняте на загальних зборах
акцiонерiв у 2014 роцi. Змiни у власному капiталi Страховика вiдображенi у Звiтi про власний
капiтал.
7.Поточнi зобов’язання
Станом на 31.12.2013 року поточнi зобов’язання Страховика вiдображенi за чистою реалiзацiйною
вартiстю та складають 6795 тис.грн. Iз них 1462 тис.грн. – заборгованiсть перед перестраховиками
за облiгаторними договорами перестрахування, 123 тис. грн. – зобов’язання з податку на прибуток
та iнших податкiв за 2013 рiк та iншi поточнi зобов’язання у розмiрi 5210 тис.грн.
Поточнi зобов’язання на 31.12.2013р. тис.грн.
До 3 мiс. До 6 мiс. До 9 мiс. До 12 мiс. ВСЬОГО
Заборгованiсть за контрактами перестрахування 1462 1462
Податковi зобов’язання 123 123
Iншi зобов’язання 5210 5210
ВСЬОГО 6795 6795
8. Страховi резерви
При формуваннi страхових резервiв та частки перестраховикiв у страхових резервах,
використовується 80% надходжень сум страхових платежiв та 80% сум страхових платежiв, що
сплачуються перестраховикам за всiма видами страхування починаючи з 2 кварталу 2002р., згiдно
наказу № 14/1 вiд 03.04.2002р. та вiдповiдно дiючого законодавства. Страховик сформував резерв
незароблених премiй та частку перестраховикiв у РНП методом ?., а також резерв збиткiв, якi
заявленi, але не виплаченi на звiтну дату.
Тис.грн.
Перiод Загальна величина надходжень страхових платежiв Загальна величина часток страхових
платежiв, що сплачуються перестраховикам у тому числi перестраховикам-нерезидентам
Визначена величина часток надходжень страхових платежiв Визначена величина часток страхових
платежiв, що сплачуються перестраховикам у тому числi перестраховикам-нерезидентам
Розрахунковий коефiцiєнт Резерви незароблених премiй Частка перестраховикiв у резервах
незароб-лених премiй у тому числi перестраховикiв-нерезидентiв
перший квартал перiоду 1660,5 198 0 1328,5 158,4 0 0,25 332,125 39,6 0
другий квартал перiоду 174752,2 2757,5 0 139801,8 2206 0 0,5 69900,9 1103,0 0
третiй квартал перiоду 3956,6 179,6 0 3165,14 143,6 0 0,75 2373,855 107,7 0
УСЬОГО: x x x x x x x 72606,88 1250,3

Величина сформованих страхових резервiв на кiнець звiтного перiоду, iз них: 73465
технiчних резервiв 72607
у тому числi резерви незароблених премiй 72607
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 858
Частка перестраховикiв-резидентiв у страхових резервах
№ з/п Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ перестраховика-резидента Найменування
перестраховика-резидента Частка перестраховика-резидента у страхових резервах, тис.грн.
Рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) перестраховика-резидента
1 21265671 Арма ПрАТ СК 128,30
2 02307292 Оранта-Сiч ПАТ 23,10
3 16295210 Скайд ПАТ СК 13,10
4 36744243 Авеста Страхування СТ ТДВ 5,90
5 20344871 Брокбiзнес СК 26,10
6 16285602 Iнго Україна СК 910,50
7 32253696 Альянс Україна ТДВ СК 89,50

8 25395057 К"ю Бi Україна СК ПАТ 31,70
9 31599887 Надiя ТДВ СК 9,60
10 30859524 Українська Страхова Група СК ПАТ 12,50
Частка перестраховикiв-нерезидентiв у страхових резервах
№ з/п Код країни Найменування перестраховика-нерезидента Частка перестраховика-нерезидента
у страхових резервах, тис.грн. Рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) перестраховиканерезидента
0
Страховi резерви розмiщенi вiдповiдно до ст..31 ЗУ «Про страхування» з урахуванням
безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та представленi визначеними
законодавством активами.
Представлення коштiв сформованих страхових резервiв
Категорiї активiв, визначенi статтею 31 Закону України 'Про страхування' для представлення
страхових резервiв УСЬОГО / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1
“Баланс”/ У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
технiчнi резерви резерви з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду
резерви iз страхування життя
УСЬОГО: 86518,2 73465 0 0
1) грошовi кошти на поточних рахунках 21575 20787,7 0 0
у тому числi 1.1) в iноземнiй валютi 0 0 0 0
2) банкiвськi вклади (депозити) 57341 51425 0 0
у тому числi 2.1) в iноземнiй валютi 0 0 0 0
3) банкiвськi метали 0 0 x 0
4) нерухоме майно 0 0 x 0
5) акцiї 6349,9 0 x 0
6) облiгацiї 0 0 x 0
7) iпотечнi сертифiкати 0 0 0 0
8) цiннi папери, що емiтуються державою 0 0 0 0
9) права вимоги до перестраховикiв 1250,3 1250,3 0 0
у тому числi 9.1) до перестраховикiв - нерезидентiв 0 0
10) iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України * 0 0
00
у тому числi 10.1) розроблення та впровадження високотехнологiчного устаткування, iншої
iнновацiйної продукцiї, ресурсо- та енергозберiгаючих технологiй; 0 0 0 0
10.2) розвиток iнфраструктури туризму; 0 0 0 0
10.3) добування корисних копалин; 0 0 0 0
10.4) перероблення вiдходiв гiрничо-металургiйного виробництва; 0 0 0 0
10.5) будiвництво житла; 0 0 0 0
10.6) розвиток транспортної iнфраструктури, у тому числi будiвництво та реконструкцiя
автомобiльних дорiг; 0 0 0 0
10.7) розвиток сектору зв’язку та телекомунiкацiй 0 0 0 0
10.8) розвиток ринку iпотечного кредитування шляхом придбання цiнних паперiв, емiтованих
Державною iпотечною установою. 0 0 0 0
11) кредити страхувальникам-громадянам, що видаються в порядку, визначеному Уповноваженим
органом i погодженому з Нацiональним банком України 0 0 0 0
12) довгостроковi кредити для житлового будiвництва, у тому числi iндивiдуальних забудовникiв,
що використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України 0 0 0 0
13) готiвка в касi
2200
Тестування адекватностi страхових резервiв проводилося Дослiдницьким центром „Евклiд”, а саме

актуарiєм Карташовим Ю.М.(Свiдоцтво№ 03-007 вiд 06.12.2012 р.) вiдповiдно до МСФЗ в розрiзi
класiв страхування за розбиттям, що спiвпадають з видами страхування, за якими здiйснюється
дiяльнiсть Компанiї:
• Страхування наземного транспорту(КАСКО) (Клас 1),
• Страхування майна та вогневих ризикiв (Клас 2),
• Страхування вiдповiдальностi (Клас 3),
• Особисте страхування (Клас 4).
Порядок проведення тестування
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик повинен на кожну звiтну
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що
балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених
аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю
визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої збитковостi,
методи теорiї ймовiрностей та математичної статистики.
Висновок
Систематичних недолiкiв та/або невiдповiдностi МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї
формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi та збиткiв, що виникли та не заявленi,
не виявлено. Резерв незароблених премiй сформовано в адекватному обсязi.
№ Резерв Сформовано на звiтну дату (в тис.грн.) Розмiр з урахуванням тесту адекватностi
зобов'язань (в тис.грн.)
1 незароблених премiй 72607 72607
2 резерв збиткiв 858 858
9. Результат страхової та iншої дiяльностi
Протягом звiтного року Страховик укладав страховi контракти за добровiльними та обов’язковими
видами страхування згiдно отриманих лiцензiй. За 12 мiсяцiв 2013р. страховим товариством
отримано 183217,1тис. грн. страхових платежiв проти 93800,8 тис. грн. отриманих за 12 мiсяцiв
2012 р., у тому числi за видами страхування:
Види страхування 2012 рiк 2013 рiк %
Обов'язкове страхування водiїв 53,2 43,5 81,7
Добровiльне страхування транспортних засобiв 11324,2 6985,3 61,7
Обов'язкове страхування членiв ДПД 20,8 30,7 147,4
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 144,3 200,00 138,6
Добровiльне страхування майна 17276,9 171807,5 994,4
Обов'язкове страх. цивiльної вiдповiдальностi за небезпечнi вантажi 22,3 26,1 117,9
Добровiльне страхування майна вiд вогневих ризикiв 62384,9 4018,9 6,4
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi 23,3 19,2 82,2
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 1,6 1,1 67,4
Обов"язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi на об"єктах пiдвищеної небезпеки 83,4 83,1
99,5
Добровiльне страхування здоров"я на випадок хвороби 3,2 1,7 54,3
Добровiльне страхування вантажiв 2461,5 Добровiльне страхування медичних витрат 1,2 Всього : 93800,8 183217,1 195,3
За 12 мiсяцiв 2013р. у дiяльностi товариства прiоритетним напрямом було добровiльне
страхування майна, вiд вогневих ризикiв та стихiйних явищ, добровiльне страхування наземного
транспорту, добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв.
Протягом звiтного перiоду всi види страхування були прибутковими. Розрахунки зi

страхувальниками проводилися своєчасно.
Невиконаних страхових зобов'язань (невиплачених страхових сум/вiдшкодувань), на кiнець
звiтного перiоду немає.
Загальна страхова сума за всiма укладеними протягом звiтного перiоду договорами склала тис.
грн. в т.ч. за окремими видами страхування.
Види страхування Загальний обсяг вiдповiдальностi
1 Обов'язкове страхування водiїв 38454,0
2 Добровiльне страхування транспортних засобiв 894959,5
3 Обов'язкове страхування членiв ДПД 9213,5
4 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 51483,4
5 Добровiльне страхування майна 3113250,5
6 Обов'язкове страх. цивiльної вiдповiдальностi за небезпечнi вантажi 60819,5
7 Добровiльне страхування майна вiд вогневих ризикiв 300200
8 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi 3201,8
9 Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 120,9
10 Обов"язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi на об"єктах пiдвищеної небезпеки 19890
11 Добровiльне страхування здоров"я на випадок хвороби 991,2
Всього : 4492584,3
Станом на кiнець звiтного перiоду товариство збитковостi немає.
Партнерами ПРАТ «СК «Залiзничнi шляхи» за операцiями перестрахування у звiтному перiодi
2013р. були ПАТ СК „Арма” м. Київ, СК ВАТ „Оранта-Сiч” м. Запорiжжя , ПАТ СК „Скайд„ м.
Київ, ПАТ СК „Саламандра-Україна” м. Київ, ТзДВ СК „Унiк ” м.Київ ПрАТ „НФСК”
Добробут”,СТ ТДВ”Авеста Страхування”; ”;”Брокбiзнес” СК м. Київ, ПАТ СК”Iнго Україна” м.
Київ, ТДВ”Альянс Україна” м. Київ, ПрАТ СК”КюБi i Україна” м. Київ, ТДВ СК ”Надiя„ м. Київ,
ПАТ „СК ”Українська страхова група” м. Київ .
. ПРАТ «СК «Залiзничнi шляхи» має впевненiсть у виконанi партнерами – перестраховиками своїх
зобов’язань, оскiльки постiйно слiдкує за економiчними показниками своїх партнерiв.
У наведенiй далi таблицi визначається результат страхової дiяльностi за 2013 рiк.
Показники за 2013 рiк Усього, тис.грн
Страховi платежi (премiї, внески), усього 154343,1
вiд фiлiй
вiд страхувальникiв – фiзичних осiб 2526,9
вiд перестрахувальникiв 197,0
iз них вiд перестрахувальникiв-нерезидентiв
Частки страхових платежiв (премiй, внескiв), належнi перестраховикам 3314,4
у тому числi перестраховикам-нерезидентам
Резерви незароблених премiй на початок звiтного перiоду 106701,6
Резерви незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду 72606,8
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй на початок звiтного перiоду 1768,2
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду 1250,3
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (заробленi страховi
платежi) 129682,4
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв 184,3
у тому числi суми агентських винагород 184,3
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 474,0
iз них перестраховиками - нерезидентами
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
Суми, що повертаються iз технiчних резервiв,iнших нiж резерви незароблених премiй 1439,9
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою
права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки
Суми отриманих комiсiйних винагород за перестрахування
iз яких суми комiсiйних винагород за перестрахування, компенсованi перестраховиками-

нерезидентами
Iншi операцiйнi доходи 372
Фiнансовi доходи 1710,8
у тому числi доходи вiд участi в капiталi
доходи за облiгацiями
доходи вiд депозитiв 1710,8
дивiденди за акцiями
Iншi доходи 5592,8
Надзвичайнi доходи
Страховi виплати та страховi вiдшкодування 2479,1
у тому числi, що здiйснюються за договорами страхування, термiн дiї яких на дату прийняття
рiшення про здiйснення страхової виплати/страхового вiдшкодування закiнчився
Виплати викупних сум
Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй 1985,5
Вiдрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за
ядерну шкоду
Вiдрахування у централiзованi страховi резервнi фонди
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати)
1801,1
у тому числi на агентськi винагороди 1801,1
iз яких страховикам-нерезидентам
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування 22,2
у тому числi на винагороди брокерам 22,2
iз яких брокерам-нерезидентам
на комiсiйнi винагороди перестрахувальникам
iз яких перестрахувальникам-нерезидентам
Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у
звiтному перiодi 62,8
у тому числi на оплату судових затрат 25,6
на оплату експертних (оцiнних) робiт 37,2
iз яких на оплату послуг аварiйних комiсарiв 37,2
на оплату послуг установ асiстансу*
iз яких на оплату послуг установ асiстансу-нерезидентiв
Витрати, що здiйснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати),
якi сталися в попереднiх звiтних перiодах
у тому числi на оплату судових затрат
на оплату експертних (оцiнних) робiт
iз яких на оплату послуг аварiйних комiсарiв
на оплату послуг установ асiстансу
iз яких на оплату послуг установ асiстансу-нерезидентiв
Iншi витрати, що належать до собiвартостi реалiзованих послуг 203,8
Iншi адмiнiстративнi витрати 2464,4
Iншi витрати на збут послуг 626,7
у тому числi витрати на рекламу та маркетинг
Iншi операцiйнi витрати 31,2
Фiнансовi витрати
у тому числi втрати вiд участi в капiталi
проценти за користування кредитами
проценти за облiгацiями випущеними
Iншi витрати 54011
Надзвичайнi витрати
Результат основної дiяльностi 122475,8
Результат фiнансових операцiй 1710,8

у тому числi вiд участi в капiталi
Результат iншої звичайної дiяльностi -48418,2
Результат надзвичайних подiй
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 4824,3
у тому числi на валовi доходи вiд дiяльностi з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя
4630,3
на операцiї з перестраховиками - нерезидентами
Податки на прибуток вiд надзвичайних подiй
Прибуток 70944,1
Збиток 0
Таким чином результат страхової дiяльностi за 2013 рiк пiсля оподаткування склав
122475,8тис.грн., а результат вiд iншої операцiйної дiяльностi пiсля оподаткування складає - 48418,2 тис.грн.
Страховi вiдшкодування виплаченi у 2013 роцi склали 2479,1 тис.грн. З них за добровiльним
страхуванням наземного транспорту – 2440,5 тис.грн.,за страхуванням майна – 2,2 тис.грн.,
страхуванням вiд нещасних випадкiв – 36,4 тис.грн. Рiвень загальної збитковостi складає 1,35%,
збитковiсть за страхуванням наземного транспорту складає – 34,9%.
У 2013 роцi Страховиком отримано фiнансових доходiв вiд розмiщення коштiв страхових резервiв
1710,8 тис. грн.
10. Заключнi примiтки.
При складаннi звiтностi за 2013 рiк ПРАТ «Залiзничнi шляхи» використовувало правдиву,
доречну, суттєву та корисну iнформацiю, яку можливо перевiрити, i яка є корисною та своєчасною
для для користувачiв фiнансової iнформацiї суб’єкта господарювання, що звiтує.
Голова правлiння Матковська В.В.
Головний бухгалтер Березняк С.П.

