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

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22523595
4. Місцезнаходження
Полтавська , -, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(0532) 56-92-03 (0532) 56-92-03
6. Електронна поштова адреса
info@zsh.com.ua

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

25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №80 (2585)

27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zsh.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
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
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. 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:
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi
папери протягом звiтного року;
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом
звiтного року;
5) Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду - викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних
акцiй не вiдбувався;
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента
4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та 5) 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.
6) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв,7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв, 8)Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - протягом звiтного перiоду данi рiшення товариством
не приймались.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.
19. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не
випускав iпотечнi облiгацiї;
20. 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;
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечних активiв;
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
27. Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв - емiтент не являється поручителем (страховиком/гарантом),
що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
33. 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 2016 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)
Полтавська
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)
18
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
265016794
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
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

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
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
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

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

5

Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування медичних витрат

4

Лiцензiя видана безстроково

Опис

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)

АГ
569796

08.04.2011

Державна
комiсiя з
Необмежена
регулювання

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

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
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
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
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково.

Опис

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

АГ
569797

08.04.2011

Державна
комiсiя з

Необмежена

при перевезеннi

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
19.09.2013
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України
Лiцензiя видана безстроково

Опис

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

Державна
комiсiя з
регулювання
08.04.2011
ринкiв
Необмежена
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 роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Олiя Маркет Груп"; Голова правлiння АТ "Страхова компанiя "Залiзничнi шляхи".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) -30. 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 роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу по роботi зi звернень громадян у Виконавчому комiтетi Полтавської мiської
ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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. Загальний стаж роботи (рокiв) - 39. 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 роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПФ САО "Саламандр-Лтава", спецiалiст вiддiлу майнового страхування, начальник департаменту
розвитку, член правлiння ПрАТ “СК “Залiзничнi шляхи”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 27. Попереднi посади: ПФ САО "Саламандр-Лтава", спецiалiст
вiддiлу майнового страхування, начальник департаменту розвитку, член правлiння ПрАТ “СК
“Залiзничнi шляхи”. 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 роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ТРК "IРТ-Полтава", директор, приватний пiдприємець, член правлiння ПрАТ “СК
“Залiзничнi шляхи”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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
роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: ТОВ ТРК "IРТ-Полтава", директор, приватний пiдприємець,
член правлiння ПрАТ “СК “Залiзничнi шляхи” 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-будiвельний iнститут
6) стаж роботи (років)**
45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ТРЗ", заступник директора, приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 5 (п'ять) рокiв
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попереднi посади: ТОВ "ТРЗ", заступник директора,
приватний пiдприємець. 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-будiвельний iнститут
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Ново-Санжарський елеватор", менеджер, приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 5 (п'ять) рокiв
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 12. Попереднi посади:ЗАТ "Ново-Санжарський елеватор",
менеджер, приватний пiдприємець. 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**
1959
5) освіта**
Вища, Нацiональна академiя управлiння
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Девон", фiнансовий директор, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СК "Залiзничнi шляхи"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 5 (п'ять) рокiв
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 39. Попереднi посади:ЗАТ "Девон", фiнансовий директор, член
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СК "Залiзничнi шляхи". Посадова особа працює у ПрАТ "УкргазЕнерго",01004, м. Київ, вул. Басейна, 1-3/2а, оф. с-1, на посадi провiдний фахiвець.
* 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
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 роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Спiльне українсько-росiйське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Светолюкс", менеджер з
iнформацiонних та рекламних технологiй, начальник департаменту по страхуванню ЦПВ, член
Наглядової Ради ПрАТ “СК “Залiзничнi шляхи”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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 №54 вiд 30.08.2016 року Загальних зборiв акцiонерiв було
достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна- Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової ради.
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) – 23 . Попереднi посади: Спiльне українсько - росiйське товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Светолюкс”, менеджер з iнформацiонних та рекламних технологiй, начальник
департаменту по страхуванню ЦПВ, член Наглядової Ради ПрАТ “СК “Залiзничнi шляхи”.
Посадова особа працює у ПрАТ "СК "Залiзничнi шляхи" на посадi начальник департаменту по
страхуванню ЦПВ. Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не являється
представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
* 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 роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Кернел-Трейд", нацiональний менеджер з ключових клiєнтiв, керiвник проекту зi
збiльшення земельного банку, член Наглядової ради ПрАТ “СК “Залiзничнi шляхи”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.08.2016 на 3 (три) роки
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 №54 вiд 30.08.2016
року Загальних зборiв акцiонерiв було достроково припинено повноваження членiв Наглядової
ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна- Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової ради.
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади: ТОВ "Кернел-Трейд", нацiональний менеджер з ключових
клiєнтiв, керiвник проекту зi збiльшення земельного банку, член Наглядової Ради ПрАТ “СК
“Залiзничнi шляхи”. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не являється
представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
* 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 роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "Техноелектропласт".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2013 по 30 червня 2017 року
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.
Загальний стаж роботи (рокiв) – 29. 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.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пащенко Людмила Вiталiївна
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**
1960
5) освіта**
Вища, Київський педагогiчний унiверситет iм. М.П. Драгоманова
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перша мiська клiнiчна лiкарня м. Полтава, лiкар логопед.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2015 на 3 (три) роки
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 №54 вiд 30.08.2016 року Загальних зборiв акцiонерiв було
достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна- Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової ради.

та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) – 17 . Попереднi посади: Перша мiська клiнiчна лiкарня м. Полтава, лiкар логопед.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є
акцiонером товариства. Посадова особа не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв
чи незалежним директором.
* 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
Мамай Iгор Валентинович
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, Полтавський кооперативний iнститут, спецiальнiсть - економiка i органiзацiя заготiвель
продуктiв с/г, квалiфiкацiя - економiст
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Кернел – Капiтал», Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.08.2016 на 3 (три) роки
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 №54 вiд 30.08.2016
року Загальних зборiв акцiонерiв було достроково припинено повноваження членiв Наглядової
ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової ради
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) - 27. Попереднi посади: ТОВ «Кернел – Капiтал», Фiнансовий директор. Посадова

особа працює у ТОВ «Кернел – Капiтал», 01001, м. Київ, пров. Шевчека Тараса, 3, на посадi
Заступник директора з фiнансових питань – ТОВ «Кернел-капiтал». Посадова особа є акцiонером
товариства. Посадова особа не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи
незалежним директором.
* 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
Губарькова Наталiя Леонiдiвна
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**
1977
5) освіта**
Вища, Нацiональна юридична академiя iм. Ярослава Мудрого
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Полтаваобленерго», юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.08.2016 на 3 (три) роки
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 №54 вiд 30.08.2016 року Загальних зборiв акцiонерiв було
достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової ради
та обрано Наглядову раду товариства у наступному складi :
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) – 24 . Попереднi посади: ПАТ «Полтаваобленерго», юрисконсульт. Посадова особа
працює у ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи», начальником департаменту юридичного забезпечення.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не являється представником акцiонера,
групи акцiонерiв чи незалежним директором.
* 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 або повне
найменування юридичної
особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Матковська Вiкторiя
Володимирiвна

д/н д/н д/н

86732

20.3596

86732

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Гланц Анжелiка Вiкторiвна

д/н д/н д/н

2706

0.6352

2706

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Веревський Руслан
Михайлович

д/н д/н д/н

104762

24.5920

104762

0

0

0

Член
правлiння

Заказников Володимир
Олександрович

д/н д/н д/н

4

0.0009

4

0

0

0

Член
правлiння

Смiрнова Iнна Анатолiївна

д/н д/н д/н

16

0.0037

16

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Харитоненко Анатолiй
Андрiйович

д/н д/н д/н

12

0.0028

12

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Логiнов Володимир
Олегович

д/н д/н д/н

20

0.0047

20

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Пащенко Сергiй
Миколайович

д/н д/н д/н

24

0.0056

24

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Пащенко Людмила
Вiталiївна

д/н д/н д/н

16

0.0038

16

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Мамай Iгор Валентинович

д/н д/н д/н

209722

49.2305

209722

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Губарькова Наталiя
Леонiдiвна

д/н дн д/н
Усього

2

0.000469

2

0

0

0

404016

94.839269

404016

0

0

0

* 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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Матковська
Вiкторiя
Володимирiвна

д/н д/н д/н

86732

20.3596

Мамай Iгор
Валентинович

д/н д/н д/н

209722

Веревский Руслан
Михайлович

д/н д/н д/н
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

20.3596

86732

0

0

0

49.2305

49.2305

209722

0

0

0

104762

24.5920

24.5920

104762

0

0

0

401216

94.1821

94.1821

401216

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

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

Опис

чергові

позачергові

X
25.03.2016
70.2277
Порядок денний:
1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
2. Звiт Наглядової ради.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк.
5. Розподiл прибутку товариства за 2015 рiк.
6. Попереднє схвалення укладення значних та незначних правочинiв, якi вчинятимуться товариством
протягом не бiльш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборiв.
7. Схвалення значних та незначних правочинiв, якi були вчиненi товариством продовж 2015 року.
Вирiшили: Затвердити порядок денний.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 голоссiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
По першому питанню заслухали звiт Голови правлiння Матковської В.В. про фiнансово-господарську
дiяльнiсть товариства за 2015 рiк.
Пропозицiя: затвердити рiчний звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2015 рiк. Роботу правлiння вважати задовiльною.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 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 2015 рiк. Роботу правлiння вважати задовiльною.
По другому питанню слухали члена Наглядової ради Гланц А.В. зi звiтом Наглядової ради товариства
за 2015 рiк.
Пропозицiя: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк.
По третьому питанню виступила Кунашева I.В., яка зачитала звiт Ревiзiйної комiсiї та повiдомила про
вiдсутнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї товариства , якi подали письмовий звiт.
Пропозицiя: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах .
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк

По четвертому питанню слухали Головного бухгалтера Березняк С.П., яка ознайомила присутнiх з
даними рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк.
Пропозицiя: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк .
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно) .
Постановили: затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк.
По п’ятому питанню виступила Матковська В.В., яка запропонувала розподiлити прибуток
товариства за 2015 рiк в розмiрi: 26 500, 00 грн. наступним чином:
- 26 500, 00 грн. – у фонд розвитку товариства.
Матковська В.В. також 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, а також в результатi укладення договорiв безповоротної фiнансової
допомоги, використовувати кошти фонду розвитку товариства.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах .
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: розподiлити прибуток товариства за 2015 рiк в розмiрi: 26 500, 00 грн. наступним
чином:
- 26 500, 00 грн. – у фонд розвитку товариства.
Для покриття витрат товариства, якi можуть виникати продовж року вiд операцiй з торгiвлi цiнними
паперами, деривативами та iншими, нiж цiннi папери, корпоративними правами, а також в результатi
укладення договорiв безповоротної фiнансової допомоги, використовувати кошти фонду розвитку
товариства.
По шостому питанню заслухали Кунашеву I.В., яка запропонувала 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, договора
позики, яка може надаватися товариством фiзичним та юридичним особам та отримуватись
товариством, правочини пов’язанi з купiвлею - продажем цiнних паперiв, часток у статутних
капiталах iнших товариств, корпоративних прав та iншi правочини.
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 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 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, договора
позики, яка може надаватися товариством фiзичним та юридичним особам та отримуватись
товариством, правочини, пов’язанi з купiвлею - продажем цiнних паперiв, часток у статутних
капiталах iнших товариств, корпоративних прав та iншi правочини.
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 сьомому питанню заслухали Матковську В.В., яка запропонувала схвалити значнi та незначнi
правочини, якi були вчиненi товариством продовж 2015 року.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 5 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв ,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: схвалити значнi та незначнi правочини, якi були вчиненi товариством продовж 2015
року.

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
30.08.2016
70.2277

Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження
регламенту роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
4. Обрання членiв 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. Схвалення значних та незначних правочинiв, якi були вчиненi товариством продовж 2016 року.
Вирiшили: Затвердити порядок денний.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 голоссiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
По першому питанню виступила Буркова Л.А. та запропонувала обрати лiчильну комiсiю у складi
однiєї особи – Кунашевої Iрини В’ячеславiвни.
Пропозицiя: обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи – Кунашевої Iрини В’ячеславiвни.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 7 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,

(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи – Кунашевої Iрини В’ячеславiвни.
По другому питанню виступила Губарькова Н.Л., яка запропонувала обрати:
Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Заказникова Володимира
Олександровича.
Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Гланц Анжелiку Вiкторiвну.
Пропозицiя: обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Заказникова
Володимира Олександровича.
Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Гланц Анжелiку Вiкторiвну.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 7 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Заказникова
Володимира Олександровича.
Секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Гланц Анжелiку Вiкторiвну.
По третьому питанню слухали Заказникова В.О., який запропонував припинити повноваження членiв
Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової Ради.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 7 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70, 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” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно).
Постановили: припинити повноваження членiв Наглядової ради, яка дiяла у складi:
- Гланц Анжелiка Вiкторiвна - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Пащенко Людмила Вiталiївна – член Наглядової Ради.
По четвертому питанню слухали Кунашеву I.В., яка запропонувала обрати Наглядову раду
Товариства у наступному складi:
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – 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: - Мамай Iгор Валентинович – Голова Наглядової ради;
“за” – 629 166 голосiв;
- Веревський Руслан Михайлович - член Наглядової Ради;
“за” – 134 172 голосiв;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – член Наглядової Ради;
“за” – 134 172 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: обрати Наглядову раду товариства у наступному складi:
- Мамай Iгор Валентинович - Голова Наглядової Ради;
- Веревський Руслан Михайлович – член Наглядової Ради;
- Губарькова Наталiя Леонiдiвна – 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 7 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 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 цивiльно – правових
договорiв з кожним членом Наглядової ради.
По шостому питанню виступив Мамай I.В., який запропонував схвалити укладенi продовж 2016 року
значнi та незначнi правочини. А саме:
правочини направленi на придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв;
надання (отримання) порук, договiрного списання коштiв з банкiвських рахункiв товариства, надання
та отримання фiнансової (матерiальної) допомоги на зворотнiй або безповоротнiй основi, договори
позики та iншi правочини.
Ця пропозицiя виноситься на вiдкрите голосування.
У вiдкритому голосуваннi прийняли участь 7 акцiонерiв, якi разом володiють в сукупностi 299 170
голосами (з розрахунку: одна акцiя – один голос), що становить 70,2277% загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв ПрАТ «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи».
Проводилося вiдкрите голосування шляхом пiдняття карток за принципом одна акцiя – один голос.
Голосували:
- Акцiонери: “за” – 299 170 голосiв, або 100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах.
“проти” – 0 голосiв,
(рiшення прийнято одноголосно) .
Постановили: схвалити укладенi продовж 2016 року значнi та незначнi правочини. А саме:
правочини направленi на придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв;
надання (отримання) порук, договiрного списання коштiв з банкiвських рахункiв товариства, надання
та отримання фiнансової (матерiальної) допомоги на зворотнiй або безповоротнiй основi, договори
позики та iншi правочини.

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

56.00

308.00

0

0

56.00

308.00

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

20.00

40.00

0

0

20.00

40.00

транспортні
засоби

28.00

262.00

0

0

28.00

262.00

0

0

0

0

0

0

8.00

6.00

0

0

8.00

6.00

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

56.00

308.00

0

0

56.00

308.00

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

земельні ділянки
інші

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 6000 грн., iншi необоротнi матерiальнi
активи, що використовуються бiльше одного року, але мають вартiсть менше 6000 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)

201529.00

234390.00

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 201529,0 тис . грн .
Заявлений статутний капiтал складає 21300 тис. грн. Вартiсть чистих активiв станом на
31.12.2016 р. бiльше вартостi статутного капiталу Товариства на 180229,0 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

89

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

631

X

X

Усього зобов'язань

X

1364

X

X

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

Опис:

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи та послуги становить 644 тис.
грн та входить до складу зобов'язань емiтента.

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

17.02.2016

18.02.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

30.08.2016

31.08.2016

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

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « АУДИТОРСЬКА
ФIРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
19348835
04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

№ 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**

- А 00294 12.02.2013 до 24.09.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2016
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

2016

2

1

2

2015

1

0

3

2014

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): НI

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Також шляхом кумулятивного голосування.

Так

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): -

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, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилася.

Самооцiнка не проводилася.
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.

Комiтети у Наглядовiй радi не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

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

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? 7
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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
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
Інформація
в
для
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

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Товариство не змiнювало
аудитора протягом останнiх трьох
рокiв.

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Ні

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.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Мета дiяльностi отримання прибутку на користь акцiонерiв ; Предметом дiяльностi Товариства є :
- страхування та фiнансова дiяльнiсть на Українi та за її межами у встановленому порядку; - iнша
дiяльнiсть , передбачена законодавством для страхових компанiй ; Види пiдприємницької
дiяльностi, товариство здiйснює пiсля отримання лiцензiй
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Матковська Вiкторiя Володимирiвна – 86732 шт. - 20.3596% Мамай Iгор Валентинович 209722шт. - 49.2305% Веревский Руслан Михайлович - 104762шт. - 24.5920% Усього – 401216 шт.
- 94.1821%
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення вiдсутнi .
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Державною податковою iнспекцiєю у м. Полтавi Головного управлiння ДФС у Полтавськiй
областi було складено акт № 3/16 – 31 – 22 – 02 – 08/22523595 вiд 04.01.2016 р. про
правопорушення, що передбачено ч. 1 ст. 163 – 1 КУпАП, що призвело до заниження податку на
прибуток та к донарахуванню податку у сумi 64 463 грн. в зв’язку з порушенням пп. 139.1.9 п.
139.1 ст. 139; п.п. 156 . 3.2 п. 156. 3 ст. 156 Податкового кодексу України та сплатi товариством
податку на прибуток разом з штрафними санкцiями у сумi – 80 578, 75 грн.; також у актi № 3/16 –
31 – 22 – 02 – 08/22523595 вiд 04.01.2016 р. було зазначено про виявлення ще правопорушення, що
передбачено пп. 164.2.17 п.164.2 ст. 164, п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, ст. 163 – 4
ч. 1 КУпАТ та додатково визначено суму податкового зобов’язання з податку на доходи фiзичних
осiб в загальнiй сумi 2 926, 42 грн., що призвело до сплати товариством зазначеної суми податку
разом з штрафними санкцiями у сумах: 5 111, 13 грн.; 510, 00 грн.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них
рiшенням Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Залiзничнi
шляхи» вiд 01.02.2015 року запроваджено систему управлiння ризиками, що включає стратегiю
управлiння ризиками вiдповiдно до роздiлу IV та реалiзацiю управлiння ризиками вiдповiдно до
роздiлу V Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика,
затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг 04.02.2014 року N295. Аудитором пiдтверджуються адекватнiсть та
прийнятнiсть системи управлiння ризиками Товариства у вiдповiдностi до нормативних вимог та

дiючого законодавства.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Робота внутрiшнього аудiту задовiльна.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вказаного вiдчуження у зазначеному в даному пунктi розмiру вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi - продажу активiв у вказаному обсязi не вiдбувалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов “ язаними особами вiдсутнi .
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
"ЗУ "Про аудиторську дiяльнiсть", ЗУ "Про страхування", Порядок складання звiтних даних
страховикiв, затверджений розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України № 39 вiд 03.02.2004 року (в редакцiї розпорядження Держфiнпослуг № 4619 вiд
15.09.2005 року ); Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками
проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 5204 вiд
27.12.2005 року (в редакцiї розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України № 6313 вiд 12.10.2006 року ), погодженого рiшенням Аудиторської палати
України № 166 вiд 28.09.2006 року;
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « АУДИТОРСЬКА ФIРМА «
УКРВОСТОКАУДИТ», Код за ЄДРПОУ - 19348835, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
16 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
5 роки
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги не надавались .
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки конфлiкту iнтересiв вiдсутнi , сумiщення виконання функцiй не вiдбувалось
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі

протягом останіх п`яти років.
Аудит здiйснювався ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» .
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Скарги розглядаються департаментом юридичного забезпечення.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Губарькова Наталiя Леонiдiвна
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року до товариства надходила скарга вiд Полив’яного С.С., яка стосувалась регрес них
вимог ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи», якi були пред’явленi до Полив’яного С.С. та вiн не
погоджувався з їх розмiром, але в подальшому вiдкликав вказану скаргу.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позов про захист прав споживача та стягнення пенi надiйшов до ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи»
вiд страхувальника Пересади Сергiя Iвановича, якому Апеляцiйним судом Полтавської областi
позовнi вимоги були задоволенi частково у розмiрi 21 493, 65 грн.. (стягнення пiнi). Позов про
стягнення страхового вiдшкодування у сумi 28 916, 00 грн. надiйшов до ПрАТ «СК «Залiзничнi
шляхи» вiд страхувальника Голуб Оксани Володимирiвни, якiй Київським районним судом м.
Полтава позовнi вимоги були задоволенi в повнiй мiрi.. Позов про стягнення страхового
вiдшкодування у сумi 43 371, 79 грн. надiйшов до ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи» вiд
страхувальника Голуб Оксани Володимирiвни, якiй Апеляцiйним судом Полтавської областi було
вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог в повнiй мiрi..

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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

20

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 31.12.2016 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

14

10

0

первісна вартість

1001

24

24

0

накопичена амортизація

1002

10

14

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

56

308

0

первісна вартість

1011

1058

1285

0

знос

1012

1002

977

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

133950

133952

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

134020

134270

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

1585

2198

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

2239

1

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

321

862

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

82722

48979

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

19427

22938

0

Готівка

1166

5

5

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

193

405

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

193

405

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

106487

75383

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

240507

209653

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

212838

180003

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

26

0

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

234390

201529

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

193

193

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

3294

6567

0

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

1531

0

0

0

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

1532

433

2999

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

2861

3568

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

3487

6760

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

486

644

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

89

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

89

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

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

2144

631

0

Усього за розділом IІІ

1695

2630

1364

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

240507

209653

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

8444

77671

Чисті зароблені страхові премії

2010

8444

77671

Премії підписані, валова сума

2011

10067

10564

Премії, передані у перестрахування

2012

1128

1112

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

707

-69929

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

212

-1710

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 321 )

( 198 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 5139 )

( 3543 )

Валовий:
прибуток

2090

2984

73930

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

2498

1621

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1332

1105

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

( 3058 )

( 2233 )

Витрати на збут

2150

( 1742 )

( 1861 )

Інші операційні витрати

2180

( 5065 )

( 1845 )

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

0

70717

збиток

2195

( 3051 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1525

1947

Інші доходи

2240

4113

276682

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 2285 )

( 349003 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

302

343

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

302

317

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

26

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

0

26

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

263

239

Витрати на оплату праці

2505

406

418

Відрахування на соціальні заходи

2510

82

139

Амортизація

2515

55

50

Інші операційні витрати

2520

9059

5093

Разом

2550

9865

5939

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

166.54

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

166.54

166.54

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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 2016 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

0

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

9570

129274

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4113

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5060 )

( 4369 )

Праці

3105

( 407 )

( 410 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 82 )

( 151 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 155 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 155 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

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)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 5139 )

( 3543 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 854 )

( 140527 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1986

-19726

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

276385

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

312736

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 278614 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

( 355812 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

-45305

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1525

1947

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

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

1525

1947

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3511

-63084

Залишок коштів на початок року

3405

19427

82511

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

22938

19427

Примітки

д/н

Керівник

Матковська Вiкторiя Володимирiвна

Головний бухгалтер

Березняк Свiтлана Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 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 2016 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

-

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

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

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

22523595

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 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

212838

26

0

0

234390

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

212838

26

0

0

234390

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

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

26

-26

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

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

-32861

0

0

0

-32861

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

-32835

-26

0

0

-32861

Залишок на
кінець року

4300

21300

0

226

180003

0

0

0

201529

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
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
1. Iнформацiя про компанiю.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Залiзничнi шляхи» (надалi по тексту –
«Товариство») зареєстровано 15.11.1994 року.
Скорочене найменування: ПрАТ «СК «Залiзничнi шляхи»
Код за ЄДРПОУ: 22523595
Мiсцезнаходження Компанiї: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 3.
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.
Товариство має наступнi лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi:
Назва лiцензiї Серiя лiцензiї Номер лiцензiї Ким видана лiцензiя Термiн дiї лiцензiї
1. Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)) АГ 569800 видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України 08.04.2011 р. строк дiї з 20.12.2005 р. Безстроковий
2. Добровiльне страхування фiнансових ризикiв АГ 569802 видана Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 20.12.2005 р.
Безстроковий
3. Добровiльне страхування медичних витрат АГ 569795 видана Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 12.06.2008 р.
Безстроковий
4. Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту) АГ 569793 видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України 08.04.2011 р. строк дiї з 12.06.2008 р. Безстроковий
5. Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АГ 569798 видана Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 20.04.2007 р.
Безстроковий
6. Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ 569796 видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з
20.04.2007 р. Безстроковий
7. Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ 569791 видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з
08.10.2009 р. Безстроковий
8. Добровiльне страхування здоров’я на випадок хвороби АГ 569792 видана Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 12.12.2006 р.
Безстроковий
9. Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) вантажiв та багажу

(вантажобагажу)) АГ 569794 видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 20.04.2007 р. Безстроковий
10. Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АГ 569790 видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
08.04.2011 р. строк дiї з 20.04.2007 р. Безстроковий
11. Обов’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) АГ 569801 видана Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 20.04.2007 р.
Безстроковий
12. Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АГ 569799 видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з
20.04.2007 р. Безстроковий
13. Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АГ 569797 видана
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з
20.12.2005 р. Безстроковий
14. 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 та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АГ 569803 видана Державною
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 08.04.2011 р. строк дiї з 12.12.2006 р.
Безстроковий
15. Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,випадкового пошкодження
або псування
АЕ 284076 видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
19.09.2013 р. строк дiї з 19.09.2013 р. Безстроковий
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 р. складає 18 осiб.
Станом на 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства: 31.12.2016
%
Веревський Руслан Михайлович 24,592
Матковська Вiкторiя Володимирiвна 20,3596
Мамай Iгор Валенитинович 49,2305
Юридичнi особи ( 2 особи) 5,10798
Фiзичнi особи (16 осiб) 0,70992
Всього 100,00
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.,розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 2924 вiд 24.11.2016р.»Про затвердження Змiн
до Порядку складання звiтних даних страховикiв» , 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.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при

прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного
регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi 01 сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до
дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло б
на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року, оскiльки
Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» прийнятий в 2009р. – 2010р., 2013р., 2014р.,
застосовується з 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: змiнюється класифiкацiя та
оцiнка фiнансових активiв; нова модель визнання збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв –
модель очiкуваних кредитних збиткiв; перегляд порядку хеджування для забезпечення
взаємозв’язку облiку з управлiнням ризиками. Стандарт достроково не застосовувався, вплив
застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
прийнятий в вереснi 2014р., застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло:
коли актив переноситься з категорiї «призначенi для продажу» в категорiю «призначенi для
розподiлу», не вважаються змiною плану або розподiлу i не повиннi вiдображатися в облiку як
така змiна; Актив (група), що вибуває, необов'язково вiдновлювати у фiнансовiй звiтностi.
Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за
перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» прийнятий в вереснi 2014р.,
застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: якщо компанiя передає
фiнансовий актив третiй сторонi, то вона повинна розкрити iнформацiю про характер угоди,
ступiнь тривалостi в активi i ризики; розкриття додаткової iнформацiї необов'язкове для всiх
промiжних перiодiв, за винятком необхiдних вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 34. Стандарт достроково
не застосовувався, вплив застосування цього стандарту керiвництвом оцiнюється.
МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» прийнятий в вереснi 2014р., застосовується з 1 сiчня 2016
року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: при визначеннi ставки дисконтування важлива валюта, в
якiй вираженi зобов'язання; якщо досить розвиненого ринку високоякiсних корпоративних
облiгацiй в цiй валютi не iснує, слiд розглядати державнi облiгацiї у вiдповiднiй валютi.
Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за
перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» прийнятий в вереснi 2014р., застосовується з 1
сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: наявнiсть перехресного посилання на мiсце
розташування iнформацiї, розкритої в iнших формах промiжної фiнансової звiтностi. Дострокове
застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що
закiнчується 31 грудня 2016 року.
МСФЗ (IFRS) 14 «Розрахунки вiдкладених тарифних рiзниць» прийнятий в сiчнi 2014р.,
застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: поширюється тальки на пiд-

ва, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 1; дозволяється продовжувати застосовувати облiкову полiтику,
складену згiдно з попереднiм П(С)БО; суб'єкт господарювання подає окремими рядками у звiтi
про фiнансовий стан: загальну суму всiх дебетових залишкiв за вiдстроченими рахунками
тарифного регулювання, та загальну суму всiх кредитових залишкiв за вiдстроченими рахунками
тарифного регулювання. За рiшенням керiвництва цей МСФЗ до дати набуття чинностi не
застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть
Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року, оскiльки Товариство не входить в
сферу дiї цього стандарту.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» прийнятий в травнi 2014р., застосовується
з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: величина виручки визначається у розмiрi
очiкуваної виплати за попереднiй товар або надану послугу; модель: iдентифiкацiя договору
(договорiв) з клiєнтом, iдентифiкацiя зобов'язань за договором, визначення цiни угоди, розподiл
цiни угоди мiж зобов'язаннями за договором, визнання виручки при виконаннi зобов'язань;
витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв iз покупцями, повиннi капiталiзуватися i
амортизуватися на строк, протягом якого вiдбувається споживання вигод вiд договору; прояснює
такi поняття - актив, контрактне зобов'язання, змiни/доповнення договорiв, мiстить посiбник з
багатокомпетентних угод; самостiйнi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi
знижки та ретроспективнi знижки з договiрної цiни пiдлягають розподiлу на окремi елементи;
значно змiнює вимоги щодо подання та розкриття iнформацiї про виручку. За рiшенням
керiвництва цей МСФЗ до дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування
цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31
грудня 2016 року.
«Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування винятку з вимоги про консолiдацiю». Поправка до МСФЗ
(IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства» прийнятий в груднi 2014р., застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше.
Суттєвi змiни стисло: п 31 МСФЗ (IFRS) 10, iнвестицiйна органiзацiя не повинна консолiдовувати
свої дочiрнi органiзацiї. Iнвестицiї в дочiрню компанiю оцiнюються за справедливою вартiстю;
виключення з вимоги про пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi також надається
промiжним материнським пiдприємствам, якi є дочiрнiми для iнвестицiйних компанiй; якщо
дочiрнє пiдприємство саме є iнвестицiйною компанiєю, то материнська iнвестицiйна компанiя
зобов'язана оцiнювати свої iнвестицiї в таке дочiрнє товариство за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток; МСФЗ (IFRS) 28 органiзацiї, що не є iнвестицiйними, мають право вибору
при застосуваннi методу дольової участi.
«Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї» Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової
звiтностi» прийнятий в груднi 2014р., застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi
змiни стисло: укладачi звiтностi можуть самостiйно вибирати формат i спосiб представлення
фiнансової iнформацiї; пiдприємство не має об'єднувати або розукрупнювати данi; розкрупнення
даних у випадках, коли воно пов'язане з розумiнням фiнансового положення або фiнансових
результатiв пiдприємства; промiжнi пiдсумковi суми у звiтi про фiнансовий стан або звiтi про
прибутки або збитки та iнший сукупний дохiд; керiвництво повинно визначати порядок примiток
до фiнансової звiтностi; розкривається iнформацiя про облiкову полiтику; частка iншого
сукупного доходу вiд iнвестицiї, врахованих методом дольової участi, включається у вiдповiдну
групу в залежностi вiд того, будуть цi статтi рекласифiкованi до складу прибутку чи збиткiв.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» прийнятий в груднi 2014р.,
застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: вiдновлено можливiсть
використання методу дольової участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi пiдприємства та
асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi; пiдприємства зможуть у своїй окремiй
фiнансовiй звiтностi враховувати iнвестицiї, користуючись одним з методiв: за собiвартiстю,
вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, з використанням методу пайової участi, як в МСФЗ (IFRS) 28;
окрема фiнансова звiтнiсть - це звiтнiсть, що випускається в доповнення: до консолiдованої
фiнансової звiтностi пiдприємства, що має дочiрнi товариства, фiнансової звiтностi, пiдготовленої
пiдприємством без дочiрнiх товариств, але мають iнвестицiї в асоцiйованi або спiльнi
пiдприємства, якi вiдображаються в облiку МСФЗ (IFRS) 28; МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування

МСФЗ" змiни - дозволено використовувати поправки до окремої фiнансової звiтностi пiдприємств,
що вперше застосовують МСФЗ.
Поправка до МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення методiв амортизацiї» прийнятий в
травнi 2013р., застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло:
необґрунтованiсть застосування методу амортизацiї, який базується на виручцi вiд використання
активу, для ОЗ i НМА; поправки розглядають можливiсть використовувати цей метод для НМА у
виняткових випадках.
Поправка до МСБО (IАS) 41 i МСФЗ (IАS) 16 щодо облiку плодоносних рослин прийнятий в
червнi 2013р., застосовується з 1 сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: облiковий
пiдхiд до плодоносних рослин буде вiдрiзнятися вiд iнших бiологiчних активiв; плодоноснi
рослини розглядаються як статтi, подiбнi машинному устаткуванню у виробничому процесi
(МСБО (IАS) 16).
Поправка до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» прийнятий в травнi 2013р., застосовується з 1
сiчня 2016 року або пiзнiше. Суттєвi змiни стисло: спiльнi операцiї - спiльне пiдприємство, що
припускає наявнiсть у сторiн, що володiють спiльним контролем на дiяльнiстю, прав на активи i
вiдповiдальностi за зобов'язаннями, пов'язаними з її дiяльнiстю; поправки передбачають вимоги до
iнвестора застосовувати принципи облiку об'єднання бiзнесу при придбаннi частки участi у
спiльних операцiях (згiдно МСФЗ (IFRS) 3); iнвестору буде необхiдно: вимiряти iдентифiкованi
активи та зобов'язання за справедливою вартiстю, вiднести витрати, пов'язанi з придбанням, на
прибутки i збитки, визначити вiдстрочений податок, визначити рiзницю у складi гудвiлу; поправки
застосованi до придбання як початкової, так i додаткової частки участi у спiльних операцiях; якщо
покупка учасником спiльної операцiї додаткової участi в тих же спiльних операцiях призводить до
збереження спiльного контролю, то вже наявна у власностi частка участi не переоцiнюється.
МСФЗ, якi обов’язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi
Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФЗ»), якi вступили в дiю та вiдносяться
до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року,
якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв
фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв.
Основна мета змiн - спонукати компанiї (i iншi сторони, задiянi в пiдготовцi i оглядi фiнансової
звiтностi) до того, щоб вимоги до розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi були ретельно
зваженi за допомогою вживання професiйної думки (у тому числi з врахуванням дотримання
принципiв iстотностi, зрозумiлостi i порiвнянностi).
Актуальнi змiни в стандартах МСБО та МСФЗ, якi потрiбно врахувати у фiнансовiй звiтностi за
2016 рiк :
• МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»
• МСБО (IАS) 16 «Основнi засоби»
• МСБО (IАS) 19 «Виплати працiвникам»
• МСБО (IАS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»
• МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства»
• МСБО (IАS) 34«Промiжна фiнансова звiтнiсть»
• МСБО (IАS) 38 «Нематерiальнi активи»
• МСБО (IАS) 41 «Сiльське господарство»
• МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
• МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
• МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
• МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»
• МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»
Поправки до МСБО-1 «Подання фiнансової звiтностi» МСФЗ-10 «Консолiдована фiнансова
звiтнiсть», МСФЗ -12«Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання»
i МСБО-28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01.01.2016 р.

В результатi змiн плодовi культури слiд враховувати вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 як основнi
засоби, а саме:
• за фактичними витратами;
• за переоцiненою вартiстю.
Таким чином, сфера вживання МСБО (IAS) 16 була розширена. У неї включили плодовi культури
(як наслiдок, вони виключенi зi сфери МСФО (IAS) 41) i додали їх визначення.
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16
«Основнi засоби» забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi
об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються
активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.
Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» – виручка не може бути
належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли
нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання
економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi.
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу
продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх
економiчних вигод, пов'язаних з активом.
Поправки, внесенi до МСБО (IAS) 19 "Винагород працiвникам", стосуються актуарних допущень
по ставцi дисконтування i роз'яснюють, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, використовуванi
для визначення ставки дисконтування (значення якої потрiбне для облiку винагороди
працiвникам), мають бути вираженi в тiй же валютi, що i пов'язана з ними майбутня винагорода
працiвникам. За вiдсутностi в якiй-небудь юрисдикцiї досить розвиненого ринку високоякiсних
корпоративних облiгацiй в певнiй валютi слiд використовувати ринкову прибутковiсть (на кiнець
звiтного перiоду) державних облiгацiй, виражених в данiй валютi.
Поправки в МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (далi - МСФЗ(IAS) 27) були викликанi
запитами зацiкавлених сторiн з тих країн, де єдиною вiдмiннiстю обов'язкової окремої фiнансової
звiтностi по нацiональних стандартах i окремiй фiнансовiй звiтностi по МСФЗ є вживання методу
пайової участi.
Згiдно iз змiнами в МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" додаткове розкриття
iнформацiї про значнi подiї i операцiї може бути представлене в примiтках до промiжної
фiнансової звiтностi або якому-небудь iншому роздiлi промiжного фiнансового звiту.
У МСФЗ(IFRS) 5 "Довгострокових активiв, призначених для продажу, i припинена дiяльнiсть"
(далi - МСФЗ (IFRS) 5) були внесенi поправки, що роз'яснюють, що перекласифiкацiя активу (або
вибуваючої групи) з категорiї "призначенi для продажу" в категорiю "призначенi для розподiлу
власникам" або навпаки, не мiняє сутi початкових планiв на вибуття.
У МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансових iнструментiв: розкриття iнформацiї" були внесенi поправки, що
роз'яснюють обставини, при яких компанiя зберiгає за собою право на обслуговування переданого
фiнансового активу (участь, що продовжується). Участь, що продовжується, має мiсце, коли
компанiя продовжує обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй
перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна отримати вiд нього.Якщо
розкриття iнформацiї зроблене в iншому звiтi, то вiн має бути доступний користувачам фiнансової
звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Iнакше її комплект
є неповним.
У МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансових iнструментiв: розкриття iнформацiї" були внесенi поправки, що
роз'яснюють обставини, при яких компанiя зберiгає за собою право на обслуговування переданого
фiнансового активу (участь, що продовжується). Участь, що продовжується, має мiсце, коли
компанiя продовжує обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй
перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна отримати вiд нього.Якщо
розкриття iнформацiї зроблене в iншому звiтi, то вiн має бути доступний користувачам фiнансової
звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Iнакше її комплект
є неповним.
МСФЗ (IFRS) 14 мiстить певнi вимоги до розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, зокрема: •

про характер тарифного регулювання, яке встановлює обмеження на цiни для покупцiв, i про
пов'язанi з ним ризики; • про вплив тарифного регулювання на звiт про фiнансове положення, звiт
про фiнансовi результати i звiт про рух грошових коштiв.
Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу.
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi
Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало достроково:
МСФЗ-9 « Финансовi iнструменти» застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з
1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв.
Класифiкацiяфiнансовихактивiвзалежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння
ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за
амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю
оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД
допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за
рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових
активiв.
МСФЗ-15 « Виручка за договорами з клiєнтами»застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi
очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд
сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається
за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi
меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
МСФЗ -17 «Оренда» застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.
Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiн стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий або
вiдсутнiй.
Керiвництво Компанiї не вважає, що застосування цих поправок здiйснить суттєвий вплив на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Вплив iнфляцiї
Iнфляцiя – це зростання загального рiвня цiн на товари та послуги протягом певного промiжку
часу (наказ Держкомстату вiд 27.07.07 р. № 265). В умовах нинiшнього зростання цiн й обвалу
нацiональної валюти саме час згадати про застосування МСФЗ 29 «Фiнзвiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї».
Кумулятивний iндекс iнфляцiї за 2014–2016 роки, згiдно з опублiкованими iндексами Держстату
iндекси iнфляцiї (споживчих цiн) за останнi три роки становлять:
2014 рiк – 124,9 % (лист Держстату вiд 12.01.15 р. № 11.1-3/1-15);
2015 рiк – 143,3 % (лист Держстату вiд 11.01.16 р. № 11.1-5/6-16);
2016 рiк – 112,4 % (лист Держстату вiд 10.01.17 р. № 11.1-03/2-17).
За спрощеною формулою розрахуємо кумулятивний iндекс за цi три роки:
[(124,9 : 100) х (143,3 : 100) х х (112,4 : 100) х 100] – 100 = 101,2.
Розмiр кумулятивного приросту iндексу iнфляцiї дає пiдстави для застосування МСФЗ 29
«Фiнзвiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» (значення вище 90 %). Коефiцiєнт коригування, який
застосовується при коригуваннi статей фiнансової звiтностi, розраховується як спiввiдношення
iндексу iнфляцiї на дату балансу (на кiнець звiтного року) до iндексу iнфляцiї на дату визнання
(переоцiнки) вiдповiдної статтi.
Вона впливає i на активи та зобов'я-зання Товариства. Iнфляцiя впливає на статтi Балансу (Звiту
про фiнансовий стан), показники яких ураховуються за справедливою вартiстю (тобто
переоцiнюються до рiвня ринкових цiн), найчастiше не пiдлягають коригуванню на iндекс
iнфляцiї. А от показники, якi враховуються за первiсною вартiстю, повиннi бути вiдкоригованi з
урахуванням iндексу iнфляцiї, установленого в тому перiодi, коли вiдповiдний актив
(зобов'язання) був визнаний. Також зазначимо, що коригувати на iндекс iнфляцiї показники статей
Балансу необхiдно i на початок звiтного перiоду (року).
Товариство може застосувати цей стандарт при настаннi таких подiй: бiльшiсть населення вiддає
перевагу зберiганню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiд-носно стабiльнiй

iноземнiй валютi; бiльшiсть населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй валютi,
а у вiдносно стабiльнiй iнвалютi. Цiни при цьому можуть також наводитися в iнвалютi; продаж i
придбання на умовах вiдстрочення платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкуванi
втрати купiвельної здатностi протягом перiоду вiдстрочення платежу, навiть якщо такий перiод
досить короткий; процентнi ставки, зарплата та цiни iндексуються згiдно з iндексом цiн;
кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цю
вiдмiтку.
Питання про те, чи застосовувати МСБО 29 «Фiнзвiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» вирiшується
виходячи iз професiйного судження керiвництва Товариства.
Керiвництво Товариства враховує те,що в умовах погiршення дiлової активностi у рядi галузей
економiки України вiдзначались суттєвою нестабiльнiстю, а Мiнфiн України (головне
мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухоблiку) iз приводу застосування даного стандарту при
складаннi звiтностi за 2016 рiк не затвердив нiяких нормативних постанов,тому iсходячи iз
професiйного судження має рацiю,що не має комплекса факторiв,яки портребують застосування
цього стандарту.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України –
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 10 квiтня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до
МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», коли ця справедлива
вартiсть може бути використана як доцiльна собiвартiсть, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка
вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та
оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9
«Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених
МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання
бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером
iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої
вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони
застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», який застосовується Товариством ранiше дати
набуття чинностi.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї",
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi
види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв
Товариства.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно
стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або
продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
• фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює
їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого
строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється
у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю

банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як
активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за
рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи
називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або
зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi
змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв
такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi
основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь
протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу,
приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку
органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,
здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку
органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин
наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли
наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує
широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою
справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої,
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами
кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi
фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю,
застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та
виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного
застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну
собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої
амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми,
перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
3.4.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
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 2016 року строк корисного використання та методи амортизацiї не змiнювалися.
3.4.4. 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 2016 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.

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення
обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi
послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,
(б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей,
в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються
окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг,
податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або
збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або
збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного
оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного
будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закiнчення
будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки об’єктiв
iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує
такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не
використовується справедлива вартiсть.
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з
вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу
до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi
результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди,
пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає
фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi
розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi
витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку
вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих
перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд
вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди,
визнаються як витрати.
Протягом 2016 року Страховиком не здiйснювалось операцiї з надання або отримання основних
засобiв у фiнансовий лiзинг.
3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
У звiтному перiодi прийнятим Податковим кодексом України у 2016 року ставка податку на
прибуток складала 18%. А також податок на доходи страховика у розмiрi 3% вiд валових
страхових премiй.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових
активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi
того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду
вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.9. 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.
3. 9.1. Страховi резерви.
Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Товариство розраховує резерв незароблених премiй,
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється методом «1/4».
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового
вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання
збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не
оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими
подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика
повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR), оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх
перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому
законодавством України та/або договором порядку. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але
не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi
виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi,
розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не
заявленi, здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у
страхуваннi.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 «Страховi контракти» на кожну звiтну дату керiвництво Товариства
здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов’язань використовуючи для цього поточнi оцiнки
майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок щодо їх адекватностi.
3.10. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.10.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.10.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.10.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна
заробiтна платня.
3.11. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.11.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов’язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
3.11.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики,

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.11.3. Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються
за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку
за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони
виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2016 31.12.2015
Гривня/1 долар США 27,19 24,85
Гривня/1 євро 28,42 27,10
3.11.4. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив
на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань.
Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї,
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження
є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в
яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Операцiї, що не регламентованi МСФЗ вiдсутнi.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка
справедливої вартостi».
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2016 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних
оцiнювачiв не здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй
валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну
комiсiю, становила 16,0% рiчних,.
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за
депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється
за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий,
дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних
боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий,
витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття
бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю
на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю
погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Iнвестицiї доступнi для продажу (векселi) – – – – 57589 57589 57589 57589
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – – – – 48979 82722 48979 82722
Грошовi кошти та їх еквiваленти – – – – 22938 19427 22938 19427
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – – – – 644 486 644 486
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть – – – – 631 2144 631 2144
5.3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го
рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки
станом на 31.12.2015 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2016 р. Стаття (статтi) у
прибутку або збитку, у якiй прибутки або збитки визнанi
Iнвестицiї доступнi для продажу (векселi) 57589 - 57589 –
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 82722 (33743) 48979 –
Грошовi кошти та їх еквiваленти 19427 3511 22938 –
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 486 158 644 –
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 2144 (1513) 631 –

5.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
12345
Iнвестицiї доступнi для продажу (векселi) 57589 57589 57589 57589
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 48979 82722 48979 82722
Грошовi кошти та їх еквiваленти 22938 19427 22938 19427
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 644 486 644 486
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 631 2144 631 2144
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних
для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих
активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi
є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв
фiнансової звiтностi.
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Реалiзацiя доходи/витрати
2016 2015
Чистi заробленi страховi премiї 8444 77671
Премiї пiдписанi, валова сума 10067 10564
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 707 (69929)
6.2 Собiвартiсть реалiзованих послуг
2016 2015
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування та перестрахування 0 0
Витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв 32,2 148
Iншi витрати 288,8 50
ВСЬОГО 321 198
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 0 0
6.3. Iншi операцiйнi доходи/витрати
2016 2015
Адмiнiстративнi витрати 3058 2233
Iншi операцiй витрати 5065 1845
6.4. Фiнансовi доходи/витрати
2016 2015
Iншi фiнансовi доходи 1525 1947
Iншi доходи 4113 276682
Дохiд вiд благодiйної допомоги 0 0
Iншi витрати 2285 349003
6.5. Елементи операцiйних витрат
2016 2015
Витрати на оплату працi 406 418
Вiдрахування на соцiальнi заходи 82 139
Матерiальнi затрати 263 239
Iншi операцiйнi витрати 9059 5143
Всього витрат 9865 5939

6.6. Розкриття статей звiту про фiнансовий стан
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2016 2015

Довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї Акцiї,частки у СК, 133952 133950
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 48979 82722
6.7. Розкриття статей звiту про фiнансовi результати
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2016 2015
Iншi операцiйнi доходи Доход вiд надання посеред. послуг 1332 1105
Iншi операцiйнi витрати Витрати на збут 1742 1861
Iншi фiнансовi доходи % за депозитом 1525 1947
Iншi доходи Результат по операцiям з цiннии паперами 4113 276682
Iнший сукупний дохiд
Iншi операцiйнi витрати Оренда примiщення, послуги
6.8. Розкриття статей звiту про рух грошових коштiв
Стаття звiту Вiднесено до статтi 2016 2015
Iншi витрачання Вiдрахування у технiчнi резерви 5065 1845
7. Податок на прибуток
7.1.Податок на прибуток
Поточнi податки розраховуються у вiдповiдностi до українських нормативних положень про
оподаткування. Вiдстроченi податки нараховуються за методом розрахунку заборгованостi за
бухгалтерським балансом. Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i
для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання
доходiв та витрат, а також з балансової вартостi певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному
пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.
Керiвництвом Компанiї в порядку, передбаченому пiдпунктом 134.1.1 ПКУ, прийнято рiшення про
незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування.
Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування, який оподатковується за ставкою 3%, тис.
грн. 10067
Податок за ставкою 3%, тис. грн. 302
Фiнансовий результат до оподаткування, тис. грн. 302
Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу України, тис. грн.
Об’єкт оподаткування, тис. грн. 0
Податок за ставкою 18%, тис. грн. 0
Податок на прибуток при здiйснення операцiй з нерезидентами, тис. грн. 0
Витрати з податку на прибуток, тис. грн. 302
7.2. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи Програмне забезпечення Разом
Первiсна вартiсть
На 31 грудня 2015р. 24 24
Надiйшло
Вибуло
На 31 грудня 2016р. 24 24
Амортизацiя i знецiнення
На 31 грудня 2015року 10 10
Амортизацiя 4 4
Знецiнення
На 31 грудня 2016р. 14 14
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2015року 10 10
На 31 грудня 2016 року 10 10
До нематерiальних активiв включаються комп’ютернi програми, якi використовуються

Товариством при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi. Переоцiнка вартостi наявних
нематерiальних активiв не проводилась у зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї щодо активного ринку
на подiбнi активи. На звiтну дату нематерiальнi активи не були наданi у будь-яку заставу, та не
обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.
7.3. Фiнансовi активи доступнi для продажу
Найменування показника Балансова вартiсть iнвестицiї на 31.12.2015 (тис. грн.)
Придбання/визнання активiв, доступних для продажу в 2016 роцi (тис. грн.) Продаж
активiв/припинення визнання у 2016 роцi (тис. грн.) Результат визначення справедливої вартостi
(+,-) цiнних паперiв (тис. грн.) Балансова вартiсть на 31.12.2016 (тис. грн.)
Векселi одержанi 57589 0 0 0 57589
7.4. Фiнансовi активи утримуванi до погашення
Найменування показника Балансова вартiсть iнвестицiї на 31.12.2015 (тис. грн.)
Придбання/визнання активiв, доступних для продажу в 2015 роцi (тис. грн.) Продаж
активiв/припинення визнання у 2015 роцi (тис. грн.) Результат визначення справедливої вартостi
(+,-) цiнних паперiв (тис. грн.) Балансова вартiсть на 31.12.2016 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств 6356 0 0 0 6356
7.5. Дебiторська заборгованiсть.
Найменування показника На 31.12.2015 (тис. грн.) На 31.12.2016
(тис. грн.)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 82722 48979
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй
як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному
перiодi Товариство не нараховувала резерв сумнiвних боргiв. Керiвництво Товариства вважає, що
вся заборгованiсть буде повернена у вiдповiднi термiни впродовж 12 мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Прострочена дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
7.6. Грошовi кошти
31 грудня 2015 (тис. грн.) 31 грудня 2016 (тис. грн.)
Каса, в грн. 5 5
Поточнi рахунки в банках, в грн. 16842 18336
Депозитнi рахунки в банках, в грн. 2580 4597
Всього 19427 22938
Кошти, розмiщенi на поточних та депозитних рахунках Товариства в ПАТ «Укрексiмбанк»
,Укрсоцбанк ПАТ, Державний Ощадний банк ПАТ,УкрСiбБанк ПАТ.
7.7. Страховi резерви та частка страховикiв в страхових резервах.
Товариством сформовано:
резерв незароблених премiй у розмiрi 3568 тис. грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв – 2999 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 0 тис. грн.
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй складає 405 тис. грн.,
в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв – 0 тис. грн.
Товариство на кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть свої 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 модулювання комбiнованої збитковостi,
теорiї випадкових процесiв, методи теорiй ймовiрностей та математичної статистики.
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що заявленi,
але не врегульованi) використовуються методи математичної статистики, зокрема перевiрки

статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання
резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. Для тих видiв
страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв збитки, що заявленi,
але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть перевiрено шляхом перевiрки
статистичних гiпотез.
Керiвництво Компанiї вважає, що резерв незароблених премiй та резерв збиткiв сформовано в
адекватному обсязi.
7.8. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капiтал складав 21300 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капiтал складав 21300,00 тис. грн.
7.9. Резервний капiтал
Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття
збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не
менше 25% статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань не
менш нiж 5% вiдсоткiв з прибутку.
7.10. Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток Компанiї на звiтну дату складає - тис. грн.
7.11. Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення
умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi.
7.12. Поточнi зобов’язання i забезпечення
31 грудня 2015 р. (тис. грн.) 31 грудня 2016р. (тис. грн.)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 486 644
Розрахунки з бюджетом 0 0
Iншi 2144 631
Всього кредиторська заборгованiсть 2630 1364
8. Розкриття iншої iнформацiї
8.1 Умовнi зобов'язання.
8.1.1. Судовi позови
Проти Товариства клiєнтом поданий судовий позов. Керiвництво вважає, що Товариство не понесе
iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.
8.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi,
якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових
iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку
керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох рокiв.
8.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться
поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству
визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва

Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з
наявних обставин та iнформацiї.
8.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж
перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
• асоцiйованi компанiї;
• спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначеної вище;
• компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий
вiдсоток голосiв у Товариствi;
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Протягом 2016 року Товариством операцiї з пов’язаними особами не здiйснювались.
8.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих
активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу
суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi, та притаманнi страховим компанiям ризики – андеррайтинговий ризик та ризик
дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший
цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння
причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв
та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя (аналiз фiнансової звiтностi контрагента, доступної до користування)
щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi
методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною
рейтинговою шкалою;
• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Фiнансовi активи, якi були простроченi Товариство не має. Застави та iншi форми забезпечення
Товариством не отримувались та не надавались.
8.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та
валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї,
облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на
ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
За iнвестицiйними активами, оцiненими за 3-м рiвнем iєрархiї, аналiз чутливостi до iншого
цiнового ризику Товариство не здiйснювало вiдповiдно до п. 27 МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацiї».
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютнi ризики Товариства виникають у зв’язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство не володiє фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як
на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному
середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює
частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та
контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється
шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових
iнструментiв.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2016
Банкiвськi депозити 2580 4597
Всього 2580 4597
Частка в активах Товариства 1,07% 2,19%
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за
оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних
пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема
валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок
на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за
кожним фiнансовим iнструментом.
Вiдсотковi ризики
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в
разi змiни вiдсоткової ставки
На 31.12.2016 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 0,0% пункти - 0,0% пункти
Банкiвськi депозити 4597 16% 0 0
Разом 4597 0 0
На 31.12.2015 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 0,0% пункти - 0,0% пункти
Банкiвськi депозити 2580 16% 0 -0
Разом 2580 0 0
8.3.3. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань,
пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi
строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1
року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
1234567
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 644 - - 644
Всього - 644 - - 644
8.3.4 Ризик дефолту контрагента
Ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов’язання перед страховиком. Ризик витрат, пов’язаних зi
змiною оцiнки платоспроможностi перестраховика (змiною кредитного рейтингу). Потенцiйно
можливий вплив знецiнення вiдповiдних активiв не повинен перевищувати 5% вiд загальної суми
активiв.
8.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
8.5. Подiї пiсля Балансу
Несприятливими подiями пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi
Товариства є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до знецiнення
нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження платоспроможностi
фiзичних i юридичних осiб тощо.
Подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали коригування
даних фiнансової звiтностi чи розкриття вiдсутнi.
Голова правлiння Матковська В.В.
Головний бухгалтер Березняк С.П.
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