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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
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1.3. Код за ЄДРПОУ 24131636

61125  Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Вернадського, 1
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Президент Олiйник Iгор Юрiйович

06.04.2015МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (057) 771-01-79, 771-01-80 (057) 771-01-79, 771-01-80

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.iic.kharkov.ua 09.04.2015
Дата

07.04.2015
Дата

за 2014 рік

2. Річна інформація опублікована у 64 Бюлетень. Цiннi папери України 09.04.2015
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса oliynyk@iic.kharkov.ua

http://www.iic.kharkov.ua
mailto:oliynyk@iic.kharkov.ua


Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

33. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств у звiтному роцi.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Юридичних та фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
Емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би
надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

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 відсотків та більше акцій емітента
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

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X



Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

4. Територія (область) Харкiвська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 423246
3. Дата проведення державної реєстрації 29.01.1996

5. Статутний капітал (грн.)     15002100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників         19

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 351533

1) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ГРУ "Приват Банк"

5) МФО банку д/н

4) Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

д/н
3) Поточний рахунок 26505408169001

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Добровільне страхування  вантажів і багажу АВ №520954 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АВ №520955 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності
громадян України , що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю , за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання, чи використання цієї зброї

АВ №520956 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування майна [ крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного трванспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)

АВ №520957 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

АВ №520958 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АВ №520959 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

АВ №617650 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне трахування відповідальності перед третіми
особами [крім цивільної відповідальності  власників
наземного транспорту , відповідальності власників
повітряного транспорту (включаючи відповідальність
перевезника)]

АВ №520962 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий



1 4 532
Опис д/н
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім
тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд)

АВ №520963 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування фінансових ризиків АВ №520964 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Добровільне страхування від нещасних випадків АВ№617650 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності субєктів
господарювання за шкоду , яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки ,
включаючи пожежовибухонебезпечні обєкти та обєкти,
господарська діяльність на яких може п

АВ№520965 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування медичних витрат АЕ№284323 25.01.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг
.  .

Опис Термін дії ліцензії - безстроково.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

МК 541947 14.11.1997 Комінтернівський РВ ХМУ УМВСУ в Харківській
області

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Олійник Ігор Юрійович

1) Посада Президент

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 13

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія" - перший віце-президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
За звітній рік зміни щодо посадової особи не відбувались.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Розмір винагороди 38651,60 грн.
Посадова особа обіймає посаду Президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Віце-президент ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

11.01.2010 безстроково

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

ММ 195869 11.05.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Третьякова Неля Анатоліївна

1) Посада Перший віце-президент

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1972

6) Стаж роботи (років) 5

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія", віце-президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
За звітній рік зміни щодо посадової особи не відбувались.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Розмір винагороди - 37825,79 грн.
Посадова особа обіймає посаду Віце-президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Головний бухгалтер.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

11.01.2010 безстроково



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

МК 505375 30.05.1997 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській
області

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Дорожко Анатолій Михайлович

1) Посада Голова наглядової ради

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1946

6) Стаж роботи (років) 40

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія", Президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Розмір винагороди - 13200,00 грн.
Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради/консультанта ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Президент АТ "Промислово-страхова компанія".
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.03.2013 на 3 роки

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

МН 799568 09.12.2005 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській
області

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Котова Оксана Олександрівна

1) Посада Член наглядової ради/директор департаменту страхування

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1978

6) Стаж роботи (років) 0

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством - друкарка на
секретному листуванні.

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Розмір винагороди - 3600,00 грн.
Посадова особа обіймає посаду Корпоративний секретар, член наглядової ради / директор департаменту
страхування ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством - друкарка на секретному
листуванні.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.03.2013 на 3 роки



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

МК 287180 09.09.1996 Дзержинським РВХМУУМВС України в Харківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Ткачов Андрій Федорович

1) Посада Ревізор

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 0

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР"

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР".
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

16.03.2012 на 5 років

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

МК 541126 18.11.1997 Комінетрнівським РВХМУУМВС України в
Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Ткаченко Ольга Трохимівна

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1939

6) Стаж роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

провiдний експерт служби комерцiйної та вантажної роботи Управлiння
Пiвденної залiзницi

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - провiдний експерт служби комерцiйної та
вантажної роботи Управлiння Пiвденної залiзницi.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.
Посадова особа обіймає посаду член наглядової ради ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: інформації не має.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

15.03.2013 на 3 роки



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

МК 725358 08.08.1998 Орджонікідзевським РВ ХМУУМВС України в
Харківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Шматченко Оксана Анатоліївна

1) Посада в.о. Головного бухгалтера

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

бухгалтер-касир, заступник головного бухгалтера

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадова особа звiльнена з посади з 01.04.2014р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посадi з 31.10.2013р.
З посади в.о. Головного бухгалтера особу звiльнено вiдповiдно до Наказу № 22 Президента товариства вiд
01.04.2014р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї діяльності – бухгалтер-касир, заступник головного бухгалтера.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

31.10.2013 на строк до моменту призначення головного бухгалтера

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

МК 925349 25.07.2006 Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи

Островерх Анна Вiкторiвна

1) Посада Члена правління, Головний бухгалтер

5) Освіта вища

4) Рік народження 1976

6) Стаж роботи (років) 0

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПРАТ "Промислово-страхова компанія", бухгалтер

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадова особа призначена на посаду з 01.04.2014р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї діяльності – бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

01.04.2014 безстроково



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

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

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Президент Олійник Ігор Юрійович             635   8.93108298172             635               0               0               0МК 541947 14.11.1997
Комінтернівський РВ ХМУ
УМВСУ в Харківській області

Перший віце-президент Третьякова Неля
Анатоліївна

              0   0.00000000000               0               0               0               0ММ 195869 11.05.1999 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харківській області

Голова наглядової ради Дорожко Анатолій
Михайлович

            675   9.49367088608             675               0               0               0МК 505375 30.05.1997
Червонозаводським РВ УМВС
України в Харківській області

Член наглядової
ради/директор департаменту
страхування

Котова Оксана
Олександрівна

              0   0.00000000000               0               0               0               0МН 799568 09.12.2005 Ленінським
РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

Ревізор Ткачов Андрій Федорович              30   0.42194092827              30               0               0               0МК 287180 09.09.1996
Дзержинським РВХМУУМВС
України в Харківській обл.

Член Наглядової ради Ткаченко Ольга
Трохимівна

            674   9.47960618847             674               0               0               0МК 541126 18.11.1997
Комінетрнівським РВХМУУМВС
України в Харківській обл.

в.о. Головного бухгалтера Шматченко Оксана
Анатоліївна

              0   0.00000000000               0               0               0               0МК 725358 08.08.1998
Орджонікідзевським РВ
ХМУУМВС України в Харківській
обл.

Члена правління, Головний
бухгалтер

Островерх Анна Вiкторiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 925349 25.07.2006 Жовтневим
РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй
обл.

       2014          0        0        0Усього         2014  28.32630098453



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  60.000000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1..Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання  Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
4. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариства.
6. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння та звiту
Ревiзора Товариства.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2013 р.
9. Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: Олiйник I.Ю., Дорожко А.М.
Ткачов А.Ф.

РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" (надалi - Товариство), вiд 15 березня
2014 року
Питання № 1 обрати Лiчильну комiсiю в такому складi: 
- Шматченко Оксана Анатолiївна - Голова Лiчильної комiсiї;
- Степанюк Наталiя Валерiївна;
Питання № 2 Головою зборiв обрати Дорожко А.М., Секретарем - Котову О.О.
Питання № 3 затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Питання № 4 затвердити звiт Наглядової ради Товариства.
Питання № 5 затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 р.
Питання № 6 визнати роботу органiв управлiння та контролю Товариства за пiдсумками 2013 року
задовiльною; - затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк;
Питання № 7 затвердити рiчний звiт Товариства щодо результатiв дiяльностi Товариства за 2013
рiк.
Питання № 8 - вiдрахувати до Резервного фонду Товариства 100% вiд чистого прибутку, що складає
156,1 тис. грн.;
Питання № 9 не вносити змiни до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства
Питання № 10 1)Попередньо затвердити гранично-правовi дiї у розмiрi 16,5 млн. грн., що має право
проводити Товариство у продовж наступного звiтного перiоду, а саме: щодо укладання договорiв
страхування, перестрахування, купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, обмiну, оренди,
позики, доручення, банкiвського вкладу, кредиту, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом
дiяльностi Товариства або веденням його господарської дiяльностi;
2)Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо затвердження, а Президенту Товариства
Олiйнику Iгорю Юрiйовичу повноваження щодо проведення цих правових дiй, гранична вартiсть
яких не повинна перевищувати 16,5 млн. грн.

Дата проведення 14.03.2014

Чергові Позачергові
X



1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
16.04.2010 90/1/10 ДКЦПФР Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

        2110.00            7110     15002100.00 100.000000
000000

UA4000068084

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

Опис



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     849.0001.Виробничого призначення      778.000        0.000        0.000      849.000      778.000
     700.000- будівлі та споруди      700.000        0.000        0.000      700.000      700.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     149.000- транспортні засоби       78.000        0.000        0.000      149.000       78.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     849.000Усього      778.000        0.000        0.000      849.000      778.000

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування -
безстроково.Первісна вартість основних засобів - 1181 тис.грн., ступінь їх
зносу - 34,12%, сума нарахованого зносу - 403 тис.грн.
Обмежень на використання майна немає.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(15645.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(15002.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       15645
       15002
       15002

       15628
       15002
       15002



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          41.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        1323.00X X
Усього зобов'язань X        1364.00X X
Опис:



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
01.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 02.04.2014



2012

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20132  1  0
20143  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

Інше Мандатна комісія, призначена правлінням

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

Підняттям рук
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше Обрання або відкликання членів правління

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Депозитарна установа

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  2
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Документи

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

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 ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X

X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X

X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________11.01.2010

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________Загальні збори

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою  провадження дiяльностi  ПРАТ "ПРОМСТРАХ" є надання страхових
послуг, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть пов'язана з
формауванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а
також отриманням прибутку. Серед основних завдань
ПРАТ"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"  важливе мiсце займає  питання
вдосконалення системи  планування, прагнення до пiдвищення
ефективностi в рiшеннi виробничих завдань, проведення планомiрної
роботи по розвитку своєї системи корпоративного управлiння,
вiдповiдно до найкращих українських та мiжнародних стандартiв.
Вдосконалення системи корпоративного управлiння компанiєю спрямовано
на забезпечення  виконання усiх передбачених законодавством прав
акцiонерiв Компанiї,продуктивна взаємодiя iнтересiв
акцiонерiв,ефективну роботу органiв управлiння та
контролю,своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї
про дiяльнiсть Компанiї.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Власникiв   iстотної   участi   (в  тому  числi  осiб,  що здiйснюють
контроль за  фiнансовою  установою   ПРАТ" ПРОМСТРАХ"  не має.
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.
Фактiв  порушення  членами  наглядової  ради та виконавчого органу
фiнансової  установи  внутрiшнiх  правил,  що  призвело  до
заподiяння  шкоди  фiнансовiй  установi  або споживачам фiнансових
послуг у 2014 роцi не було.
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.
Заходiв впливу органи державної влади не застосовували.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
ПРАТ "ПРОМСТРАХ" має систему управлiння ризиками.
Ключовi характеристики:
- Андеррайтинговий ризик;
- Ринковий ризик;
- Ризик дефолту контрагента;
- Операцiйний ризик;
- Ризик репутацiї;
- Стратегiчний ризик;
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та



консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Висновок внутрiшнього аудитора:
На думку внутрiшнього аудитора, дiяльнiсть страхової компанiї
вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм
вимогам страхової компанiї.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв  вiдчудження  протягом  року  активiв  в  обсязi,  що
перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв не проводилось.
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 повязаними особами не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiй вiд державних органiв не отримували.
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).
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "КОМПАС-АУДИТ" код ЄДРПОУ
32135020, 61068 м. Харкiв вул. Броненосця "Потьомкiна",1 к. 142.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж - 13 рокiв;
Надає послуги фiнансовим установам - 13 рокiв;
13 рокiв

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
2

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
За 2014 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг
не надходило.
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах"
у 2014  роцi не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiя аудиторiв у  фiнансовiй  установi  протягом  останнiх 
п'яти рокiв: рокiв: 



- за 2009 рiк   ТОВ Фiрма "Харкiв iнформ аудит", незалежний аудитор
Варфоломєєва Ганна Володимирiвна;
- за 2010 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний
аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович; 
- за 2011 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний
аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович;
- за 2012 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний
аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович.
-за 2013 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ".
-за 2014 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ".

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.
Стягнень, застосоваих   до   аудитора  Аудиторською  палатою України
протягом 2014року,  та факти подання  недостовiрної  звiтностi
фiнансової   установи,  що пiдтверджена  аудиторським  висновком,
виявленi органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  ринкiв
фiнансових послуг за 2014рiк не було.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
Пiд заiнтересованими особами розумiються особи, якi мають законний
iнтерес до дiяльностi Товариства, тобто певною мiрою залежать вiд
Товариства або можуть впливати на його дiяльнiсть. До заiнтересованих
осiб належать, у першу чергу, працiвники (як тi, що є акцiонерами
товариства, так i тi, що не є його акцiонерами), iнвестори,
акцiонери, споживачi продукцiї (послуг) Товариства, а також
вiдповiднi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування.
Будь-якi вiдносини iз заiнтересованими особами будуються на принципах
нейтральностi, взаємовигоди, конкурентностi у виборi, компетентностi,
паритетностi, поваги їх прав та законних iнтересiв, активної
спiвпрацi задля створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення
фiнансової стабiльностi Товариства.
Не допускаються втручання, тиск або iншi дiї з боку будь-яких
зацiкавлених або iнших осiб щодо вибору того чи iншого контрагента чи
укладення з ним угод на умовах, що суперечать iнтересам Товариства.
Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством
(цивiльним, господарським, трудовим тощо) прав та iнтересiв
заiнтересованих осiб.
При прийняттi рiшень або здiйсненнi дiй, що можуть тим чи iншим чином
вплинути на зацiкавлених осiб, зокрема, щодо створення робочих мiсць;
формування та змiна розмiру статутного капiталу; придбання
Товариством власних акцiй; реорганiзацiя та лiквiдацiя Товариства,
органи управлiння та посадовi особи товариства зобов'язанi
враховувати легiтимнi iнтереси заiнтересованих осiб.
Товариство забезпечує зацiкавленим особам доступ до iнформацiї про
Товариство, необхiдної для ефективної спiвпрацi.
Зацiкавленим особам надається можливiсть своєчасного отримання
iнформацiї про фiнансовий стан Товариства та результати його



дiяльностi, суттєвi факти, що стосуються фiнансово-господарської
дiяльностi, порядок управлiння Товариством, iнша iнформацiя, що
передбачена Статутом Товариства та дiючим законодавством України.
Товариство сприяє активнiй участi своїх працiвникiв у процесi
корпоративного управлiння та пiдвищенню їх заiнтересованостi в
ефективнiй дiяльностi Товариства.
Одним iз довгострокових завдань Товариства є захист iнтересiв своїх
працiвникiв. Для досягнення цього завдання Товариство забезпечує
належнi умови та охорону працi працiвникiв, а також забезпечує рiвень
оплати працi, який вiдповiдає виконанiй роботi та стимулює
працiвникiв.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Механiзм розгляду скарг в ПРАТ "Промстрах" дiє вiдповiдно до
загальних умов дiяльностi Товариства. Вiдповiдальним за розгляд скарг
призначена 1-й Вiце -президент Товариства Третьякова Неля
Анатолiївна.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
За 2014 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг
не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах"
у 2014роцi не було.



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця)

ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАС-АУДИТ"

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

61068 м.Харків вул. Броненосця Потьомкіна,1 к.142

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

3011
26.09.2002

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

0084
д/н
д/н
29.10.2013
06.09.2017

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

32135020

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора Безумовно-позитивна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________61125 Харкiвська область м. Харкiв вул. Вернадського, 1, т.(057) 771-01-79, 771-01-80

24131636
6310138800

111

65.12 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2015 01 01

Середня кількість працівників (1)____________19

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

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 122 125

первісна вартість 1001 145 157

накопичена амортизація 1002 23 32

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --

Основні засоби 1010 849 778

первісна вартість 1011 1176 1181

знос 1012 327 403

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

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

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 1319 1319

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 -- --

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 231 406

Інші необоротні активи 1090 250 --

Усього за розділом I 1095 2771 2628

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 4 22

Поточні біологічні активи 1110 -- --

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 -- 11

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 10 42

з бюджетом 1135 -- 30

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 30

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 31 30

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12270 12509

Поточні фінансові інвестиції 1160 1550 1150

Гроші та їх еквіваленти 1165 200 346

Готівка 1166 3 3

Рахунки в банках 1167 197 343

Витрати майбутніх періодів 1170 3 6

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 123 235

резервах незароблених премій 1183 123 --

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 14191 14381

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 16962 17009



1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 15002 15002

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 294 294
Резервний капітал 1415 176 332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 156 17
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 15628 15645
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 47 41

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 1066 1094
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 40 52
резерв незароблених премій 1533 1026 1042
інші страхові резерви 1534 -- --
Усього за розділом II 1595 1113 1135
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 9 2
розрахунками з бюджетом 1620 134 --
у тому числі з податку на прибуток 1621 133 --
розрахунками зі страхування 1625 7 --
розрахунками з оплати праці 1630 11 --
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 47 152
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 13 75
Усього за розділом IІІ 1695 221 229
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 16962 17009

Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олійник Ігор Юрійович

Островерх Анна Вікторівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.

2015 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- 46
Чисті зароблені страхові премії 2010 2132 2654
Премії підписані, валова сума 2011 2682 3172
Премії, передані у перестрахування 2012 (647) (386)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 15 111
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 112 -21
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1035) (1022)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 301 587
Валовий:  
     прибуток 

2090 796 1091

     збиток 2095 (--) (--)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -12 135
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -12 135
Інші операційні доходи 2120 199 275
Адміністративні витрати 2130 (918) (909)
Витрати на збут 2150 (95) (720)
Інші операційні витрати 2180 (130) (117)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 -- --

     збиток  2195 (160) (245)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 262 312
Інші доходи 2240 -- --
Фінансові витрати 2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (--) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 102 67

збиток 2295 (--) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -85 -133
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 17 --

     збиток 2355 (--) (66)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --
Накопичені курсові різниці 2410     --     --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --
Інший сукупний дохід 2445     --     --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465           17          -66



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500          120          101
Витрати на оплату праці 2505          551          581
Відрахування на соціальні заходи 2510          178          208
Амортизація 2515           85          110
Інші операційні витрати 2520         1557         2355
Разом 2550         2491         3355

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600     --     --
Скоригована середньорічна кількість простих 2605     --     --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610     --     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615     --     --
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Президент __________ Олійник Ігор Юрійович

Головний бухгалтер __________ Островерх Анна Вікторівна

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2015 01 01

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 -- 46

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження від страхових премій 3050 2682 3172
Інші надходження 3095 396 922
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (1388) (2023)

Праці 3105 (449) (486)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (209) (209)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (325) (116)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (253) (48)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (72) (68)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (301) (587)
Інші витрачання 3190 (705) (915)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -299 -196
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 1350 --

необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків

3215 263 313

дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- 1550
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 (1150) (--)

необоротних активів 3260 (18) (30)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (1550)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 445 283
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 146 87
Залишок коштів на початок року 3405 200 113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 346 200



Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олiйник Iгор Юрiйович

Островерх Анна Вiкторiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2014 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2015 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000        15002     --          294          176          156     --     --        15628
Коригування:
Зміна облікової політики

4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095        15002     --          294          176          156     --     --        15628
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --           17     --     --           17
Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200     --     --     --     --     --     --     --     --

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --
Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --          156         -156     --     --     --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --
Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --
Разом змін у капіталі 4295     --     --     --          156         -139     --     --           17
Залишок на кінець року 4300        15002     --          294          332           17     --     --        15645

Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олiйник Iгор Юрiйович

Островерх Анна Вiкторiвна



Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

Код ЄДРПОУ 24131636

Свiдоцтво фiнансової установи СТ № 59 вiд 26.02.2010 р. видане за Розпорядженням ДКРРФПУ № 1224 вiд
24.06.2004, реєстрацiйний номер 11100467

Мiсцезнаходження 61125, м. Харкiв, вул. Академiка Вернадського, буд. 1 п.8

Вiдокремленi пiдроздiли        немає

Банк, основний рахунок       26505408169001 в ХГРУ "ПРИВАТБАНК"  МФО 351533

Директор        Олiйник Iгор  Юрiйович

Головний бухгалтер  Островерх Анна Вiкторiвна
Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю       2014 рiк 

1. Iнформацiя про Компанiю
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ПРОМИСЛОВО - СТРАХОВА КОМПАНIЯ"  (надалi - ПРАТ" ПРОМСТРАХ", Страхова
компанiя, Компанiя) є товариством, яке зареєстроване i дiє в Українi, згiдно iз законодавством України. 
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ"ПРОМСТРАХ" за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., була затверджена  Президентом
Товариства  17 лютого 2015 року.  
Основним видом дiяльностi компанiї є iншi види страхування, крiм страхування життя      ( КВЕД 65.12). Iнша
докладна iнформацiя приведена ранiше у роздiлi "Загальна iнформацiя".

2. Основа подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2014 р. Компанiя не
застосовує жодних МСФЗ достроково.
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю. Компанiя не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть,
тому що для цього немає пiдстав. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
первiсною вартiстю. 
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми
фiнансових звiтiв в Українi. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено
формами, але Примiтки структуровано для полегшення користування, додано Змiст. Iнформацiя в таблицях Примiток
подається як у вiдповiдних формах звiтностi: для активiв та зобов'язань - спочатку попереднiй перiод, потiм
звiтний; для доходiв, витрат, грошових потокiв та iн. - спочатку звiтний перiод, потiм попереднiй; в описовiй
частинi iнформацiя подається у довiльному порядку.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано
iнше.

2.2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення 
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих
обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при
пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх
змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних
перiодах перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та
припущення:
1) Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не
класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з
припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Ознаки знецiнення не фiнансових активiв вiдсутнi.
4) Строки корисного використання довгострокових не фiнансових активiв об'рунтованi; цiлком зношенi активи

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Компанiя їх фактично використовує,
пiдтримує робочий стан.
5) Резерви страхування та їхня адекватнiсть: у зв'язку iз специфiкою бiзнесу складно iз високим рiвнем
впевненостi оцiнити остаточнi збитки. Оцiнки страхових вимог аналiзуються, розрахунки 'рунтуються на даних, що
є в наявностi. Однак, кiнцевi вимоги можуть змiнитися в результатi майбутнiх подiй. Методика перевiрки
адекватностi резервiв 'рунтується на припущеннях щодо середньої збитковостi по видах страхування та збереженнi
цiєї середньої збитковостi протягом достатньо тривалого перiоду часу, а також на оцiнцi фактичної вiдсутностi
розвитку збиткiв. 
6) Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть
ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi
iнвестицiї в цiннi папери, в основному, можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок їхнього
продажу або лiквiдацiї емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв, дивiдендiв тощо, майбутнi грошовi потоки
не  дисконтуються.
7) Час використання/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань теж є припущенням, на пiдставi
якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку. Так, пiд час розрахунку вiдстрочених податкiв з
дооцiнки основних засобiв пiд час переходу на МСФЗ було використано припущення про те, що реалiзацiя цих
основних засобiв можлива не ранiше нiж через 5 рокiв, коли ставка податку буде 16%.
8) Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм
вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань, вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж
через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж
протягом календарного року; додатковi розшифрування не надаються, окрiм опису, що наведений у контекстi
ризикiв лiквiдностi.  
9) Компанiєю оцiнено, що договори, за якими вона виступала орендарем, не мiстять ознак фiнансової оренди та
повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда. 
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв
та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та капiтал. Пiд час аналiзу чутливостi до факторiв
страхового ризику зроблено припущення про майбутню стабiльнiсть статистики вимог (по їхнiй кiлькостi) та
стабiльно короткий термiн врегулювання вимог (тобто, страхових виплат), що запобiгає розвитку збитковостi.

2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики
В цьому роздiлi наведено лише тi суттєвi положення облiкової полiтики, що стосуються статей фiнансової
звiтностi; iншi не наведено.
Суттєвiсть
З метою формування показникiв фiнансової звiтностi страхової компанiї встановлено кордон суттєвостi в розмiрi
0,1 тис. грн. для всiх статей  балансу, крiм статей, для яких визначено окремий критерiй суттєвостi. 
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх
класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових iнструментiв регламентуються МСФЗ. Фiнансовi
iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати, понесенi на здiйснення операцiї
(крiм тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку та
визнаються за справедливою вартiстю.) Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за наступними
категорiями:
а)  фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у прибутку чи збитку
(облiковуються за справедливою вартiстю, без перевiрки на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi
вiдображається у фiнансовому результатi);
б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на зменшення корисностi);
в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ (облiковується за
амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi);
г) фiнансовi активи доступнi для продажу  (облiковуються за справедливою вартiстю, перевiряються на зменшення
корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у капiталi (через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо
достовiрно визначити справедливу вартiсть акцiй та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються за
собiвартiстю);
д) депозити;
є) грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних рахунках та
короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днiв й менше. Компанiя класифiкує
непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у прибутку чи
збитку (облiковуються за справедливою вартiстю,  змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому
результатi);
б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної
вiдсоткової ставки).
Основнi засоби, нематарiальнi активи 
Об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за iсторичною
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення. Модель облiку за переоцiненою



вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом корисностi (критерiй суттєвостi
для застосування прямолiнiйного методу амортизацiї - 2500 грн.). Строки корисного використання по класах
наступнi:
Будiвлi та iнша нерухомiсть                                       -  вiд 20 до 60 рокiв,
Машини та обладнання                                              -   5 рокiв,
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi                             -   5 рокiв,
Транспортнi засоби                                                -   5 рокiв,
Iншi основнi засоби                                                      -    5 рокiв,
Нематерiальнi активи (лiцензiї)                                   -   20 рокiв,
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення) - вiд 1 до 5 рокiв,
Iншi нематерiальнi активи                                          -    5 рокiв.
Якщо лiквiдацiйну визначити заздалегiдь неможливо, то вона приймається рiвною "нулю". Для нематерiальних
активiв лiквiдацiйна вартiсть приймається не рiвною "нулю" лише за умови, що для таких нематерiальних активiв
iснує активний ринок. 
Об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо вони вiдповiдають
критерiям визнання. До нематерiальних активiв застосовуються додатковi критерiї визнання (до витрат на
дослiдження й розробки, а також iнших НМА, створених власними силами). У подальшому основнi засоби та
нематерiальнi активи регулярно переглядаються на наявнiсть ознак зменшення корисностi, та у разi потреби,
перевiряються на зменшення корисностi.  
Запаси
Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється  наступними методами:
однорiднi запаси - за собiвартiстю перших по часу надходження запасiв (ФIФО);  всi iншi  - за iдентифiкованою
собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв. На дату балансу запаси визнаються за найменшою з оцiнок: за
балансовою вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.
Зменшення корисностi активiв
Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" iз розрахунком очiкуваних дисконтованих майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Нефiнансовi активи, iншi нiж запаси та вiдкладенi податковi активи, аналiзується на кожну звiтну дату для
виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; при наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного
вiдшкодування (найбiльша з двох величин: вартостi при використаннi та справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж). По тих акцiях та iнструментах власного капiталу з портфелю на продаж, для яких вiдсутнiй
активний ринок та справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод
облiку за собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення.
Оренда
Оренда майна повинна класифiкуватися як фiнансова, якщо всi iстотнi ризики i вигоди вiд володiння предметом
оренди переданi орендарю. Права на майно не обов'язково повиннi бути переданi. Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна.
Компанiя як орендодавець: орендний дохiд вiд iнвестицiйної власностi, переданої в оренду по операцiйнiй
орендi, визнається рiвномiрно протягом термiну дiї договору оренди.
Компанiя як орендар: платежi з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом
строку оренди. 
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у Компанiї виникає юридичне
або об'рунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк
коштiв для виконання цього зобов'язання.
Технiчнi резерви по ризикових видах страхування розраховуються вiдповiдно до Правил формування, облiку та
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених
Розпорядженням ДКРРФПУ вiд 17.12.2004 №3104, iз змiнами i доповненнями. На вимогу МСФЗ 4 "Страховi контракти"
резерви тестуються на адекватнiсть у вiдповiдностi iз затвердженою Компанiєю методологiєю, iз застосуванням
загальноприйнятних актуарних методiв. 
Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в балансi. Стислий опис таких зобов'язань, сума, iнформацiя щодо
невизначеностi суми/строку погашення та сума очiкуваного погашення зобов'язання iншою стороною наводяться в
примiтках до фiнансової звiтностi.
Витрати з податку на прибуток та вiдстроченi податки
Витрати з податку на прибуток визнаються з урахуванням змiни вiдстрочених податкiв. Вiдстрочений податок на
прибуток визначається шляхом визнання тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i
зобов'язань та їх балансовою вартiстю. Вiдстрочений податковий актив переглядається на кожну звiтну дату i
зменшується, якщо ймовiрнiсть того, що буде мати мiсце достатнiй оподаткований прибуток, який дозволить
використати всю чи частину вiдстрочених податкових активiв, мала.
Дохiд (виручка)
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд
продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило,
пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;



г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд виконання послуг визнається по мiрi виконання таких послуг,у разi задоволення всiх наведених далi
умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Виручка вiд процентiв та роялтi визнається за методом нарахування, для процентiв - за ефективною ставкою.
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право на їх отримання.
Облiкова полiтика щодо визнання доходу вiд страхової дiяльностi, щодо класифiкацiї контрактiв як страхових
контрактiв, щодо вiдстрочених аквiзицiйних витрат та iнших аспектiв страхової дiяльностi детально наведена у
вiдповiдних роздiлах Примiток для полегшення розумiння наведеної iнформацiї. 
Доходи та витрати (склад)
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi прибутки та збитки,
класифiкуються по групах за групами доходiв та витрат за нацiональними Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, що не суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Доходи
вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат iз додатковим розкриттям за
характером витрат.
Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв
Проценти отриманi по депозитах Компанiя вирiшила класифiкувати як iнвестицiйну дiяльнiсть. Дивiденди отриманi
класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, сплаченi вiдсотки та виплаченi дивiденди - як фiнансова дiяльнiсть.

2.4. Змiни в облiковiй полiтицi; стандарти, якi були виданi, але ще не дiють
Прийнята облiкова полiтика послiдовно застосовується для фiнансової звiтностi. Протягом 2013-2014 рр. облiкова
полiтика фактично не змiнювалася. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме
облiковiй полiтицi, застосованiй в попередньому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової
полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них.
У 2014 роцi набрали чинностi змiни до дiючих МСФЗ i нова iнтерпретацiя, а саме:
" Змiни в МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", що стосуються критерiїв взаємозалiку фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань.
" Змiни до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про
частки участi в iнших суб'єктах господарювання" i МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"
щодо iнвестицiйних пiдприємств.
" Змiни в МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" щодо додаткових розкриттiв.
" Змiни в МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо новацiї фiнансових iнструментiв i
облiку хеджування.
" Iнтерпретацiя КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi". 
" Щорiчнi полiпшення, якi набирають чинностi з 01.01.2014 р.
Цi змiни не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Також ряд нових стандартiв, поправок та iнтерпретацiй до стандартiв, що набувають чинностi для рiчних
перiодiв, якi починаються пiсля 31.12.2014 р., були виданi у 2014 роцi:
"  Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" (випущено в травнi 2014 р., застосовуються для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше) з облiку придбання часток у спiльних операцiях.
Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"  Змiни в МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" (випущенi в травнi 2014 р.,
застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше) щодо уточнення
припустимих методiв нарахування амортизацiї. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
"  Змiни в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (випущенi в груднi 2014 р., застосовуються для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2016 р. або пiзнiше). Стандарт був змiнений для уточнення поняття
суттєвостi i пояснює, що пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо
iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить список окремих розкриттiв
або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Оцiнено, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
"  МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (випущений в травнi 2014 р., застосовується для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 р. або пiзнiше). Новий стандарт встановлює основний принцип,
що виручка повинна визнаватися в момент передачi товарiв або надання послуг покупцю за договiрною цiною.
Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть бути вiдокремленими, визнається
окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки.
За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
"  МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (випущений в липнi 2014 року, застосовується до рiчних звiтних
перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що



стосуються класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв (повиннi класифiкуватися як оцiнюванi за справедливою
вартiстю чи за амортизованою вартiстю, залежно вiд бiзнес-моделi управлiння фiн. iнструментами та
характеристик потокiв грошових коштiв). Вимоги облiку хеджування скоригованi для встановлення бiльш тiсного
зв'язку облiку з управлiнням ризиками. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, крiм результатiв оцiнки за справедливою вартостi фiнансових активiв
(iнструментiв власного капiталу) в портфелi на продаж, що оцiнюються за собiвартiстю за вимогами МСФЗ (IAS)
39.
Жоден iз зазначених стандартiв чи поправок Компанiя достроково не застосувала.

3. Основнi засоби
2014 рiк

Класи Всього
Група 3  Будови та споруди Група 4 Машини та обладнання Група 5 Транспортнi засоби Група 6

Iнструменти, прилади, iнвентар Група 9      Iншi ОЗ Група 11 МНМА
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2014, тис. грн. 701 88 253 76 9 49 1176
Придбано тис. грн. - 3 - - - 2 5
Вибуло, тис. грн. - - - - - - -
Переоцiнка, тис. грн. - - - - - - -
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн. - - - - - - -
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2014, тис. грн. 701 91 253 76 9 51 1181
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2014, тис. грн. (35) (70) (125) (42) (6) (49) (327)
Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн. (18) (7) (36) (12) (1) (2) (76)
Знецiнення (зменшення корисностi), тис. грн. - - - - - - -
Вибуло, тис. грн. - - - - - - -
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн. - - - - - - -
Знос та зменшення корисностi на 31.12.2014, тис. грн. (53) (77) (161) (54) (7) (51) (403)
Чиста балансова вартiсть на 01.01.2014, тис. грн. 666 18 128 34 3 0 849
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014, тис. грн. 648 14 92 22 2 0 778
Всi класи основних засобiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за вирахуваннями накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення), використовуванi методи амортизацiї та термiни
корисного використання розкритi пiд час опису положень Облiкової полiтики. 
Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Ознак знецiнення основних засобiв
виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не визнавалися. Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi
не проводилося.
Амортизацiя основних засобiв визнавалася як витрати, не капiталiзувалася у балансову вартiсть iнших активiв.
Компанiя не веде будiвництва або ремонтних робiт власними силами.
Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв  немає.
Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без будь-яких обмежень права
власностi. Основних засобiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає.
Договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв у майбутньому немає. Попереднiх оплат у зв'язку з
придбанням чи продажем основних засобiв у майбутньому немає.
Вiдшкодування вартостi ранiше пошкоджених (втрачених) основних засобiв не проводилося (таких випадкiв не
було). Основних засобiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.
Загальна первiсна вартiсть повнiстю замортизованих  основних засобiв, що знаходяться у використаннi становить:
на 01.01.2014 р. - 111 тис. грн., на 31.13.2014 р. - 113 тис. грн.
Компанiя   володiє   нерухомiстю: нежитловими  примiщеннями 1-го поверху в частинi житлового будинку загальною
площею 85,7 м2, яке використовувалось  для власних потреб Товариства, як допомiжне офiсне примiщення. 

4. Договори оренди 
Опис орендних угод з операцiйної оренди, в яких Компанiя виступала у 2013-2014 рр. орендарем: договiр оренди
нежитлового примiщення, розмiр щомiсячної орендної плати складає 7000,00 грн. Непередбачених орендних платежiв
за цим договором немає, у т.ч. фактично. Нiяких обмежень угодами оренди не встановлено (що стосуються
дивiдендiв, додаткового боргу, подальшої оренди тощо). Застережень про змiннi цiни угоди не мiстять, нiяких
обмовок стосовно права придбання угоди не мiстять. Оренднi угоди не мають ознак фiнансової оренди,
класифiкуються як операцiйна оренда; iнших орендних угод немає. Невiдмовних угод про операцiйну оренду та
суборенду немає. Продажу основних засобiв iз зворотною орендою (фiнансовою чи оперативною). 

5. Нематерiальнi активи
2014 рiк

Всього
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi Програмне забезпечення ВСЬОГО

Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2014, тис. грн. 126 19 145
Придбано, тис. грн. 12 - 12
Створено, тис. грн. - - -
Вибуло, тис. грн. - - -
Переоцiнка, тис. грн. - - -



Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн. - - -
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2014, тис. грн. 138 19 157
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2014, тис. грн. (16) (7) (23)
Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн. (6) (3) (9)
Знецiнення (зменшення корисностi), тис. грн. - - -
Вибуло, тис. грн. - - -
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн. - - -
Знос та зменшення корисностi на 31.12.2014, тис. грн. (22) (10) (32)
Чиста балансова вартiсть на 01.01.2014, тис. грн. 110 12 122
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014, тис. грн. 116 9 125
Компанiя не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання. Всi класи
нематерiальних активiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за вирахуваннями накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). Переоцiнка нематерiальних активiв не
проводилася, податкових ефектiв у зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi,
не було.
Амортизацiя основних нематерiальних активiв визнавалася як витрати, не капiталiзувалася у балансову вартiсть
iнших активiв. Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть нематерiальних активiв  немає.
Нематерiальних активiв, придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також нематерiальних активiв,
класифiкованих як утримуваних для продажу не було та немає, тому такi рядки не включено до наведеної вище
таблицi, в якiй розшифровано змiни чистої балансової вартостi.
Для фiнансової звiтностi є суттєвими лiцензiї чистою балансовою вартiстю 116 тис. грн., строк корисного
використання, що залишився на 31.12.2014 р. - 100 мiс.
Придбавання нематерiальних активiв за рахунок державних субсидiй (грантiв тощо) не було. Дослiджень та
розробок у розумiннi МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" не було.
Всi нематерiальнi активи, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без будь-яких обмежень
права власностi. Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх
осiб, немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих Компанiєю нематерiальних активiв, немає.
Договiрних зобов'язань щодо придбання нематерiальних активiв у майбутньому немає. Попереднiх оплат у зв'язку з
придбанням чи продажем нематерiальних активiв у майбутньому немає. Ознак знецiнення функцiонуючих
нематерiальних активiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не визнавалися. Вiдновлення збиткiв
вiд зменшення корисностi не проводилося. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються або вибули з
експлуатацiї, немає. 

6. Договори страхування, дебiторська заборгованiсть iз страхування
Договором страхування (або страховим контрактом) Компанiя визнає контракт, згiдно з яким вона 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. Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо за будь-яким сценарiєм, за винятком
сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi, страховий випадок може змусити страховика здiйснити значнi
виплати.  Компанiя розглянула значимiсть страхового ризику за кожним окремим своїм контрактом iз
страхувальниками: всi контракти передбачають значнi страховi виплати (у порiвняннi з виплатами, наприклад, у
разi розторгнення контракту), але тiльки у разi настання страхового випадку. Тобто, всi контракти мiстять
значний страховий ризик та є страховими контрактами.
Дохiд вiд надання послуг у страховiй дiяльностi визнається в момент виникнення зобов'язань страховика перед
страхувальником, в залежностi вiд дати набуття чинностi договору страхування, i визначається з урахуванням
зменшення суми страхових премiй на суму премiй, переданих у перестрахування, а зароблений дохiд -  з
урахуванням змiн у резервах незароблених премiй та долi перестраховика у цих резервах. 
Компанiя протягом 2014 рр. проводила операцiї з перестрахування з українськими страховими компанiями, зокрема
ПАТ СК "Лемма", ПРАТ СК "Лемма Сiтi Сервер", ТДВ СК "МСК", ПрАТ УАСК "АСКА", якi займають провiднi позицiї на
страховому ринку.
Дебiторська заборгованiсть по премiях до отримання вiд власникiв договорiв  страхування визнається в повнiй
сумi у момент набуття чинностi договору страхування. 
Iнша дебiторська заборгованiсть визнається за методом нарахування, якщо виконуються вiдповiднi критерiї
визнання доходу за МСБО (IAS) 18 "Дохiд", зокрема, можливiсть достовiрної оцiнки, ймовiрнiсть майбутнiх
економiчних вигiд, згiдно з умовами договорiв. Так, зокрема, визнається дебiторська заборгованiсть за
комiсiйними винагородами.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя перевiряє дебiторську заборгованiсть за операцiями
страхування на наявнiсть ознак зменшення її корисностi, тестує i визнає вiдповiдний резерв, якщо необхiдно.
Ознаки зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю вiдсутнi.
Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю выдсутня. Протягом 2013-2014 рр. не було списано безнадiйної
заборгованостi зi страхування.

7. Грошовi кошти 
Склад грошових коштiв На 01.01.2014, тис. грн. На 31.12.2014, тис. грн.
Каса 3 3
Поточнi рахунки у банках 197 343



Разом 200 346
Всi грошовi кошти доступнi для використання. 
Додатковi розкриття iз Звiту про рух грошових коштiв: 
- Iнвестування в операцiйну потужнiсть не доречно для страхової компанiї.
- Дивiдендiв отриманих немає, тiльки проценти (розкрито безпосередньо у Звiтi)
- Грошових потокiв вiд припиненої дiяльностi немає.

8. Iншi фiнансовi активи 
Компанiя подає iнформацiю про свої iншi фiнансовi активи з такою деталiзацiєю:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у прибутку чи збитку; 
- фiнансовi активи на продаж, з вiдображенням результату переоцiнки у iншому сукупному доходi;
-  фiнансовi активи утримуванi до погашення;
-  дебiторська заборгованiсть (монетарна);
-  депозити (не еквiваленти грошових коштiв).
Перекласифiкацiй мiж вказаними категорiями (портфелями) не було. Позик (кредитiв) до сплати Компанiя не має.
Похiдних фiнансових iнструментiв Компанiя не має. Облiк хеджування не вiдбувається. Перемiщень мiж рiвнями
iєрархiї справедливої вартостi не було. Балансова вартiсть всiх поточних фiнансових iнструментiв приблизно
дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi на пiдставi того, що вони будуть погашенi у найближчому майбутньому.
По всiх переданих фiнансових активах припинено визнання у повному обсязi (немає таких випадкiв, що активи
переданi, а визнання не припинене внаслiдок об'єктивних пiдстав).
Фiнансових активiв, що переданi в заставу як забезпечення зобов'язань або умовних зобов'язань немає.

Компанiя не має фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у
прибутку чи збитку, та фiнансових активiв утримуваних до погашення. Тому нiяка iнформацiя, що вимагається до
розкриття по таких активах, не розкривається.
Фiнансовi активи на продаж, з вiдображенням результату переоцiнки у iншому сукупному доходi
Iнструменти власного капiталу (частки у статутному капiталi), для яких неможливо достовiрно визначити
справедливу вартiсть облiковуються за собiвартiстю. Пiдприємство ТДВ СК "Грантсервiс", (об'єкт iнвестицiй у
сумi 1319 тис. грн.) прибуткове, без ознак знецiнення. Iнвестицiї з ознаками знецiення знецiнено за дату
переходу на МСФЗ у повному обсязi. 
Дебiторська заборгованiсть (монетарна)
Вся монетарна дебiторська заборгованiсть є поточною. Довгострокової дебiторської заборгованостi немає
(амортизацiї фактично немає). Реверсування збиткiв вiд знецiнення не було. 
Депозити
Найменування На 01.01.14, тис. грн. На 31.12.14, тис. грн. В якому рядку чи рядках балансу  враховано
Поточнi депозити до року 1550 1150 1160
Довгостроковi депозити 250 0 1090
Всього 1800 1150 х

9. Iншi активи
Стаття "Запаси" мiстить:
Найменування На 01.01.14, тис. грн. На 31.12.14, тис. грн.
Паливо 0 0
Запаснi частини 4 0
Iншi матерiали 0 5
МШП 0 17
Всього 4 22

Стаття "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами" є немонетарною та мiстить переплату: станом на
01.01.2014 - 10 тис. грн., на 31.12.2014 - 42 тис. грн. 
Стаття "Витрати майбутнiх перiодiв є немонетарною та мiстить передплату на ЗМI станом на 01.01.2014 - 3 тис.
грн., станом на 31.12.2014 - 6 тис. грн.
Частка перестраховика у страхових  резервах розкрита окремо у вiдповiднiй примiтцi.

10. Знецiнення активiв
Компанiєю оцiнено, що ознак знецiнення по вказаних на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. нефiнансових активах не
iснує, також не iснує ознак знецiнення всiєї групи нефiнансових активiв, що генерують грошовi потоки. Тому
iншi розкриття, якi б вимагалися МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв", не наводяться.
Знецiнення вiдстрочених аквiзицiйних витрат та активiв, пов'язаних iз перестрахуванням, не вiдбувалося. 
По фiнансових активах (а саме, монетарнiй дебiторськiй заборгованостi, крiм тих активiв, що є вже знецiненими
на 01.01.2012 р. до нуля) у 2014 роцi  було виявлено ознаки знецiнення, та сформовано резерв сумнiвних боргiв
у сумi 92 тис. грн. Таким чином, iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 1155) показана за вирахуванням
резерву, що складає станом на 01.01.2014 р.  - 430 тис. грн., а станом на 31.12.2014 р. - 522 тис. грн.
Реверсування збиткiв вiд знецiнення не вiдбувалося.
Знецiнення по статтям, що облiковуються через iнший сукупний дохiд (статтi капiталу) немає. Реверсування
збиткiв вiд знецiнення не вiдбувалося.



11. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Власний капiтал Компанiї складається з: статутного капiталу, резервного капiталу, додаткового капiталу,
нерозподiленого прибутку. 
Статутний капiтал складається з акцiй, якi належать акцiонерам, на загальну суму 15002 тис. грн. (15002000,00
грн.). Статутний капiтал сплачений повнiстю, згiдно з вимогами законодавства. Протягом 2013-2014 рр. розмiр
статутного капiталу не змiнювався.
Згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", станом на 01.01.2013 р.
статутний капiтал коригуванню не пiдлягав, оскiльки був сформований пiсля закiнчення гiперiнфоляцiї в Українi.
Призначення статей: 
Резервний капiтал призначений для покриття збиткiв та формується згiдно з вимогами законодавства України
шляхом розподiлу прибутку. Додатковий капiтал - це фонд економiчного розвитку Компанiї, формування якого не
забороняється МСФЗ, а нерозподiлений прибуток - це залишок власних зароблених Компанiєю коштiв, пiсля
розподiлу. 
Змiни у кiлькiсному складi власного капiталу детально наведено у Звiтi про власний капiтал за 2014 рiк та 2013
рiк. 
У 2014 роцi вiдбувся розподiл прибутку до резервного капiталу на сумi 156 тис. грн., iншого розподiлу прибутку
не було.
У 2013 роцi вiдбувся розподiл прибутку до резервного капiталу на сумi 30 тис. грн., iншого розподiлу прибутку
не було.

12. Резерви
Страховi резерви є рiзновидом зобов'язань, що не дисконтуються вiдповiдно до п. 25 МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi
контракти". 
 Згiдно з п. 14 МСФЗ (IFRS) 4, Компанiя не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх
страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець
звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi). 
Компанiя розкриває структуру визнаних страхових резервiв у валовiй та чистiй сумах на кiнець кожного перiоду:
Показники На 01.01.2014, тис. грн. На 31.12.2014, тис. грн.
Валова сума
Резерв незароблених премiй 1026 1042
Резерви збиткiв: 7 40
- резерв заявлених, але неврегульованих виплат 7 40
- резерв збиткiв понесених, але не заявлених 0 0
Iншi страховi резерви 33 12
Всього страхових резервiв, валова сума 1066 1094
Частка перестраховикiв у страхових резервах
Резерв незароблених премiй (123) (235)
Резерви збиткiв: (0) (0)
- резерв заявлених, але неврегульованих виплат (0) (0)
- резерв збиткiв понесених, але не заявлених (0) (0)
Iншi страховi резерви (0) (0)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах (123) (235)
Чиста сума
Резерв незароблених премiй 903 807
Резерви збиткiв: 7 40
- резерв заявлених, але неврегульованих виплат 7 40
- резерв збиткiв понесених, але не заявлених 0 0
Iншi страховi резерви 33 12
Всього страхових резервiв, чиста сума 943 859

Узгодження страхових резервiв та бiльше iнформацiї щодо них наводиться у вiдповiдних Звiтних даних страховика.
Перевiрка адекватностi (достатностi) страхових зобов'язань (резервiв)
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних нею страхових резервiв, використовуючи
для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами. Припущення для перевiрки
адекватностi зобов'язань є оцiнкою, можуть змiнюватися перспективно. При проведеннi перевiрки адекватностi
зобов'язань використовуються якнайкращi поточнi оцiнки майбутнiх контрактних грошових потокiв, якi для
короткострокових контрактiв не дисконтуються. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових
зобов'язань є недостатньою, на суму нестачi доформовується резерв (який в майбутньому може бути сторнований,
якщо на наступну дату балансова вартiсть страхових зобов'язань бiльше не є неадекватною). Перевiрка
адекватностi зобов'язань здiйснюється на рiвнi портфелю контрактiв за видами страхування, якi, в цiлому,
наражаються на схожi ризики.
Так, за своїми короткостроковими страховими контрактами (iнших немає) Компанiя оцiнила адекватнiсть своїх
страхових резервiв на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р., згiдно з розробленим Положенням про перевiрку
адекватностi страхових зобов'язань згiдно з вимогами МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти". Розроблена методика
спирається на метод коефiцiєнта збитковостi, як такого, що на даний момент найлiпшим чином з усiх актуарних



методiв пiдходить до умов Компанiї, але в майбутньому ця методика може бути переглянута перспективно.
Перевiрка страхових зобов'язань на адекватнiсть включала в себе два принципових моменти: 1) тест на
достатнiсть резервiв по тим збиткам, що вже виникли (порiвнюються остаточнi збитки, розрахованi iз
застосуванням статистичного коефiцiєнту збитковостi, за вирахуванням фактично сплачених вiдшкодувань та сум
сформованих вiдповiдних резервiв збиткiв; недостача додатково резервується iз врахуванням витрат на
врегулювання збиткiв); 2) тест резервiв по збиткам, що ще на наступили, але премiї вже пiдписанi
(розраховується резерв неминулого ризику та порiвнюється iз сформованими вiдповiдними резервами незароблених
пермiй, зменшеними на суму вiдстрочених аквiзицiйних витрат; недостача додатково резервується).
За результатами тесту 1 донараховано додатковий резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв таким чином, що
цей резерв склав: станом на 01.01.2014 р. -  33 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. - 12 тис. грн. За
результатами тесту 2 донарахування резервiв не потрiбне, резерви адекватнi.

13. Вiдстроченi податки
Компанiя наводить iнформацiю про вiдстроченi податки; змiни по позицiях визнанi у прибутку/збитку як змiни
вiдстрочених податкiв (iнформацiя по позицiях, де не виникає тимчасових рiзниць, не наводиться):
На 01.01.2014 р., тис. грн.
Назва статей, по яких виникли тимчасовi рiзницi Тимчасовi рiзницi Ставка податку ВПА ВПЗ Примiтки щодо
строку утилiзацiї ВПА

Що пiдлягають вираху-ванню Що пiдлягають оподат-куванню
РНП за вирахуванням частки перестрах. в РНП (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) 903 3% 27 До 31.12.14
Дооцiнка ОЗ на дату переходу, СПИ 40 рокiв (АКТИВ) 467 16% 74 -
ЗГОРНУТО х х х х 47 -
На 31.12.2014 р., тис. грн.
Назва статей, по яких виникли тимчасовi рiзницi Тимчасовi рiзницi Ставка податку ВПА ВПЗ Примiтки щодо
строку утилiзацiї ВПА

Що пiдлягають вираху-ванню Що пiдлягають оподат-куванню
РНП (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ) 1042 3% 31 До 31.12.15
Дооцiнка ОЗ на дату переходу, СПИ 40 рокiв (АКТИВ) 450 16% 72 -
ЗГОРНУТО х х х х 41 -

Компанiя на зазнавала податкових збиткiв у 2013-2014 рр. Перенесених з Декларацiї податкових збиткiв чи
невикористаних пiльг, якi б зменшили вiдстроченi податки, не було. Також немає не використаних та перенесених
на майбутнi перiоди оподаткованих збиткiв чи пiльг. Тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi
пiдприємства, асоцiйованi пiдприємства, а також iз частками в спiльних пiдприємствах, немає. Сторнування
попереднього списання вiдстроченого податкового активу не вiдбувалося. Поточних та/або вiдстрочених податкiв,
пов'язаних зi статтями, що вiдображаються безпосередньо за дебетом або кредитом власного капiталу, немає.
Вiдстроченi податки не дисконтуються.

14. Фiнансовi зобов'язання та iнша кредиторська заборгованiсть
Фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням  переоцiнки у прибутку чи
збитку, Компанiя не має. Iншi фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної ставки.
Фiнансовi зобов'язання є поточними, позик (кредитiв) Компанiя не має, короткостроковi зобов'язання фактично не
амортизують, тому що оцiнено, що будуть погашенi протягом 12 мiсяцiв. Балансова вартiсть приблизно дорiвнює
справедливiй вартостi.
Всi поточнi фiнансовi зобов'язання вiдображенi у вiдповiдних рядках Звiту про фiнансовий стан i тут додатково
не наводяться (не дублюються), нефiнансових зобов'язань немає.

15. Умовнi та договiрнi зобов'язання
Договiрнi зобов'язання
Компанiя немає нiяких договiрних невiдказних чи iнших обтяжливих зобов'язань. Компанiя не має договiрних з
обов'язань з майбутнього придбання або продажу основних засобiв, iнвестування тощо. Компанiя не виступає
поручителем (не надавала гарантiй).
Умовнi зобов'язання 
Компанiя не має умовних активiв чи зобов'язань станом на 31.12.2014 р.; на цю дату i до дати затвердження
фiнансового звiту Компанiя не є стороною жодного судового процесу. 

16.  Розшифровка деяких операцiйних доходiв та витрат
16.1 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
Стаття 2014 рiк, тис. грн. 2013 рiк, тис. грн.
Реалiзацiя автомобiля 0 46

                16.2. Страховi вiдшкодування 
Види страхування 2014, тис. грн. 2013, тис. грн.
Страхування вiд нещасного випадку 124 120
Страхування наземного транспорту 166 389



Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 11 73
Страхування майна 0 5
ВСЬОГО 301 587

16.3 Витрати на збут, включаючи вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
Витрати на збут мiстять в собi виключно визнанi у вiдповiдному роцi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, пов'язанi
iз залученням договорiв страхування. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  (ВАВ) в момент понесення таких витрат
Компанiєю вiдкладаються та у подальшому визнаються витратами по мiрi визнання доходу по пов'язаних з ними
договорах, амортизуючи вiдповiдно до методу визнання резервiв незароблених премiй. Розшифровка вiдстрочених
аквiзицiйних витрат,якi включенi до  рядку 1060 Звiту про фiнансовий стан:

Види страхування На 01.01.14 На 31.12.14
страхування вiд нещасних випадкiв 151 269
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 25 23
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 4 11
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 8 15
страхування iншого майна 6 25
страхування iншої вiдповiдальностi перед третiми особами 21 43
страхування фiнансових ризикiв 1 3
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд) 10 10
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 3 4
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 1 2
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 1 1
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi
зброю 0 0
ВСЬОГО 231 406

16.4 Iншi операцiйнi доходи та витрати
Iншi операцiйнi доходи 2014 року у загальнiй сумi 199 тис. грн. складаються з: компенсацiї за користування
мобiльним зв'язком 4 тис. грн., агентських 72 тис. грн., компенсацiї страхових виплат 123 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 2014 року у загальнiй сумi 130 тис. грн. складаються з: формування резерву сумнiвних
боргiв 92 тис. грн., iнших операцiйних витрат 38 тис. грн.

16.5 Винагороди працiвникам
Крiм операцiйних витрат по їхнiй функцiї, Компанiя розкрила операцiйнi витрати по елементах за їхнiм
характером. 
Додатково розкриваємо наступну iнформацiю щодо винагород працiвникам: Компанiя не бере участi у недержавних
пенсiйних планах; умовних зобов'язань, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями з виплат по закiнченнi
трудової дiяльностi, вихiдних допомог тощо немає. Склад витрат, пов'язаних з персоналом та залученням фiзичних
осiб за цивiльно-правовими договорами: 
Стаття 2014, тис. грн. 2013, тис. грн.
Заробiтна плата за окладами (тарифами) 437 424
Премiї та iншi заохочування 37 50
Оплата непрацездатностi 11 3
Матерiальна допомога 49  86
Iншi витрати на персонал 0 0
Витрати за цивiльно-правовими договорами (не персонал) 17 18
УСЬОГО 551 581
Єдиний соцiальний внесок (ЄСВ) на витрати на персонал 172 202
ЄСВ на витрати за цивiльно-правовими договорами 6 6
Внески на недержавне пенсiйне страхування персоналу 0 0

17. Iншi статтi доходiв та витрат
Iншi фiнансовi доходи
Стаття 2014, тис. грн. 2013, тис. грн.
Вiдсотки за депозитами 262 312
ВСЬОГО 262 312

18. Податки на прибуток
Найменування показника 2014 р., тис. грн. 2013 р., тис. грн.
Поточний податок на прибуток    132    132
 Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року - -



на кiнець звiтного року 
- -

 Вiдстроченi податковi зобов'язання: 
на початок звiтного року 47      46
на кiнець звiтного року 41 47
 Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 85      133
у тому числi:
поточний податок на прибуток 91 132
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 6 1
 Вiдображено у складi власного капiталу - усього 0       0
у тому числi:
поточний податок на прибуток - -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - -

Коригувань, визнаних у 2013-2014 рр. щодо сум поточного податку попереднiх перiодiв, не було. Податку на
прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного прибутку, немає. 
Вiдстроченi податки внаслiдок змiни ставок оподаткування не змiнилися. 
Ставка оподаткування операцiй iз страхування - 3% для 2013 та 2014 рокiв; середня застосована перспективна
ставка у майбутнiх перiодах для iнших операцiй - 16%.
Страховi компанiї оподатковуються в Українi особливим чином (операцiї зi страхування/перестрахування
оподатковуються пiд 3% пiд час надходження платежiв, податковi витрати можуть формуватися лише у вiдсотковому
значеннi вiд обмеженого числа витрат подвiйного призначення, прямi витрати зi страхування, страховi виплати
зовсiм не включаються до податкових витрат, iнвестицiйний дохiд вiд розмiщення резервiв довгострокового
страхування життя не оподатковується). Внаслiдок цього числове узгодження сум податкових витрат (доходу) та
добутку облiкового прибутку, помноженого на ставку (ставки) оподаткування, не наводиться.  Умовних зобов'язань
чи умовних активiв вiд нерозв'язаних суперечок з податковими органами немає. Припиненої дiяльностi та
пов'язаних з нею витрат/доходiв з податку немає.
Умовних зобов'язань чи умовних активiв вiд нерозв'язаних суперечок з податковими органами немає. Припиненої
дiяльностi та пов'язаних з нею витрат/доходiв з податку немає.

19. Управлiння ризиками
Згiдно з вимогами пунктiв 38, 39 МСФЗ 4 "Страховi контракти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї", Компанiя розкриває:
- цiлi, полiтики та процедури управлiння ризиками, якi виникають внаслiдок страхових контрактiв, та методи,
якi використовуються для управлiння цими ризиками. 
- iнформацiю про страховий ризик, включаючи концентрацiю страхового ризику, чутливiсть до страхового ризику,
динамiку страхових виплат;
-   iншi ризики, розкриття яких вимагається.
Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi з прийняттям страхових ризикiв i виконанням зобов'язань
стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик наражається на iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з
необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також iншi:
ринковi ризики, кредитнi ризики, ризики лiквiдностi. Керiвництво Компанiї визначило ризики i розробило
процедури з управлiння ними. 
Страховi ризики - найпоширенiшi ризики, з якими Компанiя стикається щодня. Ризики за договорами страхування,
iншого нiж страхування життя, зазвичай є покритими протягом одного року. Стратегiя страхування має на метi
забезпечити оптимальну диверсифiкацiю застрахованих ризикiв за категорiями та сумами ризику. Розрахунок
тарифiв i цiн на страховi продукти вiдображає нинiшнi ринковi умови i покриває найiмовiрнiшi припущення,
необхiднi для коригування майбутнiх результатiв. Дотримання цього контролюється керiвництвом на безперервнiй
основi. Угоди, якi вимагають спецiального дозволу, є предметом особливої уваги Керiвництва Компанiї. Наступний
опис дає коротку оцiнку головних страхових продуктiв Компанiї i способiв, за допомогою яких вона управляє
пов'язаними ризиками. 
1. Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Цей вид страхування  компенсуються  збитки, якi виникли  внаслiдок: тимчасової втратi загальної
працездатностi; стiйкiй втратi працездатностi (встановлення групи iнвалiдностi); смертi Застрахованої особи.
Страховим ризиком за договором страхування є нещасний випадок, який стався iз Застрахованою особою. Пiд
нещасним випадком вважають раптову, випадкову, короткочасну подiю, що фактично вiдбулася i внаслiдок якої
настав розлад здоров'я (травматичне ушкодження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хiмiчними
речовинами (промисловими або побутовими), недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової
токсикоiнфекцiї (сальмонельозу, дизентерiї та т.iн.), лiками, захворювання клiщовим енцефалiтом
(енцефаломiєлiтом) або полiомiєлiтом)  Застрахованої особи або її смерть. Найбiльшi збитки з'являються  у разi
стiйкої втрати працездатностi (встановлення групи iнвалiдностi) та смертi Застрахованої особи.
Для  врахування  рiвня ризику за договором страхування iстотнi обставини, якi мають суттєве значення для
оцiнки ризику, за якими встановленi вiдповiднi поправочнi коефiцiєнти до базового тарифу. 
Якщо декiлька iстотних обставин мають  рiзний рiвень  ризику,  вибирається група з бiльшим ризиком. При цьому



враховується iнтенсивнiсть дiї того чи iншого фактору (час перебування на роботi з пiдвищеним рiвнем ризику,
частота занять спортом, група спортивного рiвня та iншi).
При оцiнцi iнших умов договору страхування (кiлькiсть застрахованих осiб за одним договором, порядок i термiни
сплати страхових платежiв, повний чи вибiрковий склад страхових ризикiв i виключень iз страхових випадкiв,
розмiр страхової суми за однiєю застрахованою особою i т. i.) тариф коригується шляхом застосування
поправочних коефiцiєнтiв.
2.  Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли в разi пожежi, удару блискавки, вибуху, урагану, дощової
води, повенi, зсуву, землетрусу. Найбiльшi збитки з'являються у разi пожежi та вибуху. Страховi премiї
встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. Страховий тариф розраховується шляхом множення
тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочнi коефiцiєнти, що враховують ступiнь ризику i умови
договору страхування.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi дiяльностi Страхувальника, виду будiвель i
споруд(дерев'янi, металевi, мiшанi, залiзобетоннi, кам'янi), пожежонебезпечностi майна (нафтопродукти,
хiмiчнi, газовi продукти, iншi продукти, якi легко запалюються), мiсцезнаходження майна, що страхується,
призначення майна, строку експлуатацiї, вiдстанi до найближчої пожежної частини, наявностi пожежної
сигналiзацiї, розмiру максимально можливого збитку та iнших суттєвих в кожному конкретному випадку факторiв
доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.
3. Добровiльне страхування майна
Страхування покриває ризики заливання, крадiжки, пограбування (розбою) в межах мiсця страхування, пограбування
(розбою) пiд час перевезення до мiсця страхування або з мiсця страхування, вандалiзму. При страхуваннi
приватного нерухомого майна найчастiше зустрiчаються  ризик заливання та крадiжки.
Зазвичай про вимоги зi страхування майна страхувальники заявляють негайно, i вони можуть бути врегульованi без
затримок. Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. 
При визначеннi розмiру страхового платежу, який пiдлягає сплатi за Договором страхування, Компанiя
використовує обчисленi актуарно страховi тарифи, якi встановлюють середнiй розмiр страхового платежу з одиницi
страхової суми. Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн i
встановлюється з урахуванням рiвня ризику i умов договору страхування шляхом використання поправочних
коефiцiєнтiв до страхового тарифу.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi дiяльностi страхувальника, виду предметiв
договору страхування, мiсцезнаходження i призначення майна, строку експлуатацiї, наявностi охорони,
сигналiзацiї, металевих дверей, грат на вiкнах, iнших засобiв безпеки, розмiру максимально можливого збитку,
та iнших суттєвих в кожному конкретному випадку факторiв доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до
тарифу.
Компанiя при встановленнi страхового тарифу враховує iншi умови: розмiр i вид франшизи, порядок i строки
сплати страхових платежiв, повне чи вибiркове охоплення предмету договору страхування, повний чи вибiрковий
склад страхових ризикiв, вид страхової вартостi, страхування на повну або часткову вартiсть i т.i. шляхом
застосування поправочних коефiцiєнтiв.
Компанiя контролює i реагує на змiни загальної економiчної та комерцiйної ситуацiї, в якiй вона працює, готова
для внесення необхiдних змiн до Правил страхування.
4.  Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Цей вид страхування компенсує  збитки, якi виникли внаслiдок невиконання (неналежного виконання) учасником
Угоди - боржником Страхувальника, своїх договiрних зобов'язань перед Страхувальником по оплатi виконаних
робiт, отриманих товарiв, наданих послуг, або невиконання робiт, непостачання товарiв, ненадання послуг пiсля
їх фактичної оплати Страхувальником у порядку та в строки, передбаченi у контрактi мiж ними, якi привели до
повної або часткової втрати доходу Страхувальником, додаткових витрат, втрати або пошкодження майна учасником
Угоди.
Найбiльшi збитки з'являються  у разi  невиконання своїх договiрних зобов'язань перед Страхувальником, якi
привели до повної втрати доходу Страхувальником.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. При визначеннi розмiру страхового
платежу, який пiдлягає сплатi за Договором страхування, Страховик використовує обчисленi актуарно страховi
тарифи, якi встановлюють середнiй розмiр страхового платежу з одиницi страхової суми. Страховий тариф
розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочнi коефiцiєнти, що
враховують ступiнь ризику i умови договору страхування.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi i характеру дiяльностi Страхувальника i його
контрагента, предмету укладеної угоди, строку виконання зобов'язань за угодою (по закiнченню строку дiї або з
встановленими промiжними строками), iнших умов угоди, надiйностi Страхувальника i контрагента, їх фiнансового
стану, наявностi ТМЦ або майна контрагента Страхувальника, якi можуть стати забезпеченням права регресних
вимог Страховика в разi настання страхового випадку та iнших суттєвих в кожному конкретному випадку факторiв
доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до страхового тарифу.
5. Добровiльне страхування наземного транспорту(крiм залiзничного)
Предметом  страхування КАСКО є засоби наземного транспорту - вантажнi, легковi, спецiальнi автомобiлi,
мотоцикли, причепи та деякi iншi транспортнi засоби, що належать юридичним або фiзичним особам, в тому числi
додаткове обладнання й устаткування, якi належать Страхувальнику на правах власностi, користування чи
розпорядження.
Страхування здiйснюється за тарифами, складеними з урахуванням типу транспортного засобу, його вiку, вартостi,



характеру використання, стану зберiгання. У цьому видi страхування беруться також до уваги стаж водiя, випадки
участi в ДТП, тривалiсть здiйснення страхування та деякi iншi чинники. Головними ризиками є пошкодження,
знищення, викрадення транспортного засобу, збиток, зумовлений здебiльшого пошкодженням або конструктивним
знищенням корпусу та механiзмiв транспортного засобу  i не мiстить у собi страхування пасажирiв, перевезеного
майна, екiпажу та вiдповiдальностi перед третiми особами.
Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при настаннi страхового випадку)
встановлюється в межах дiйсної ринкової вартостi транспортного засобу на момент укладання договору
страхування.
Страховими випадками є такi подiї: - крадiжка - майновi збитки, завданi викраденням Транспортного засобу. Пiд
крадiжкою слiд розумiти протиправне заволодiння транспортним засобом шляхом скоєння злочинiв, визначених
законодавством України.
6. Добровiльне страхування вантажiв та багажу.
Умови страхування вантажiв визначаються правилами страхування, що розробляються iндивiдуально кожною страховою
компанiєю
Умови страхування вантажiв, що перевозяться авiа та наземними видами транспорту, базуються на правилах
морського страхування (CARGO), що сформувалися значно ранiше. Вiдмiннiсть полягає у визначеннi специфiчностi
ризикiв, якi виникають у разi експлуатацiї цих засобiв перевезення.
Страховi тарифи зi страхування вантажiв, страховики розраховують самостiйно, визначаючи розмiр страхових
премiй як вiдсоток вартостi одиницi страхової суми з урахуванням iмовiрностi настання страхової подiї за даним
предметом страхування. 
 Розмiр ставок страхових премiй залежить вiд iнформацiї, що мiститься в заявi страхувальника про укладання
договору страхування вантажiв, а саме: виду та характеру вантажу (точна назва, тип пакування, кiлькiсть мiсць
та вага); технiчних характеристик транспортного засобу (наприклад, при морському перевезеннi - назва судна,
рiк побудови, тоннаж); способу вiдправлення вантажу (у трюмi, на палубi, навалом, наливом, насипом, у
контейнерах); маршруту транспортування (пункт вiдправлення, перевантаження, призначення транспортного засобу);
вартостi вантажу.
Одним iз факторiв, що можуть iстотно вплинути на розмiр тарифу, є наявнiсть чи вiдсутнiсть охорони пiд час
перевезення вантажу. Перевага надається охоронним агентствам. Як доводить практика, пограбування автомобiлiв,
що мають охоронний супровiд, трапляються дуже рiдко. Крiм того, при настаннi страхового випадку вiдомостi, що
їх дасть охоронець як свiдок, беруться до уваги як мiлiцiєю, так i страховиком.
7.Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 
За економiчним змiстом страхування вiдповiдальностi вiдiграє подвiйну роль: з одного боку - захищає майновi
iнтереси самого страхувальники, а з другого - потерпiлого (третьої особи) на випадок неплатоспроможностi того,
хто завдав збиток.
В основу страхових вiдносин при страхуваннi вiдповiдальностi покладено норми вiтчизняного та мiжнародного
права, якi закрiпленi у Законах України та постановах Верховної Ради України, КМУ, розпорядженнях уряду
України, мiжнародних конвенцiях та угодах. Цивiльним кодексом України передбачена вiдповiдальнiсть особи, яка
завдала шкоди життю, здоров'ю i майну третьої особи. Законом України "Про страхування"  визначено предмет
договору страхування вiдповiдальностi, яким можуть бути майновi iнтереси, пов'язанi з вiдшкодуванням
страхувальником заподiяної ним шкоди особi або її майну, а також шкоди, заподiяної юридичнiй особi.
Страхування вiдповiдальностi тiсно пов'язано з майновим страхуванням, оскiльки бiльшiсть видiв
вiдповiдальностi передбачає користування або розпоряджання майном. Проте страхування вiдповiдальностi
вiдрiзняється вiд майнового страхування тим, що у страхуваннi майна об'єктом захисту є заздалегiдь визначене
майно на заздалегiдь визначену суму, а в страхуваннi вiдповiдальностi - не заздалегiдь визначенi майновi
блага, а кошти страхувальника в цiлому.
Страхування вiдповiдальностi вiдрiзняється i вiд особистого страхування, яке проводиться на випадок настання
певних подiй, пов'язаних iз життям, здоров'ям, працездатнiстю та додатковою пенсiєю страхувальника. Особисте
страхування - це, зазвичай, страхування суми, а страхування вiдповiдальностi - галузь страхування, де об'єктом
виступає вiдповiдальнiсть перед третiми особами, яким може бути завдано збитку (шкоди) внаслiдок яких-небудь
дiй або бездiяльностi страхувальника, тобто це страхування збиткiв.
8.Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 
Регламентується Законом України "Про страхування" вiд 4 жовтня 2001 p., Законом України "Про перевезення
небезпечних вантажiв" вiд 6 квiтня 2000 p., Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку i
правил проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв" JS6 733 вiд 1 червня 2002 p.,
Наказом Мiнiстерства транспорту України "Про здiйснення контролю за наявнiстю договорiв про страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв" № 734 вiд 15 жовтня 2002 р.
Страховими ризиками, iз настанням яких виникає цивiльно-правова вiдповiдальнiсть страхувальника, є шкода,
заподiяна життю, здоров'ю фiзичних осiб, навколишньому природному середовищу, майну фiзичних та юридичних осiб
пiд час перевезення небезпечних вантажiв.
Ризик регульється встановленням вiдповiдних страхових тарифiв i страхових платежiв, як i по iнших, наведених
нижче, видах страхування.
9. Особисте страхування  членiв ДПД
З метою захисту життя та здоров'я працiвникiв вiдомчої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд) i працiвникiв мiсцевої пожежної охорони пiд час виконання ними своїх обов'язкiв здiйснюється
обов'язкове страхування вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про пожежну безпеку" та згiдно Постановi



Кабiнету Мiнiстрiв вiд 03.04.1995р. N232 "Про затвердження Положення про порядок i умови обов'язкового
особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд)".
Обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв ДПД здiйснюється за рахунок
пiдприємств, установ, органiзацiй (юридичних осiб), якi утримують цi пiдроздiли, та виконавчого комiтету
вiдповiдної Ради,за рахунок бюджету якої утримується пiдроздiл мiсцевої пожежної охорони.
10. Обов'язкове  страхування вiдповiдальностi власникiв  зброї
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв зброї здiйснюється з метою забезпечення
вiдшкодування шкоди, заподiяної третiм особам,внаслiдок виникнення страхових випадкiв, якi призвели до
заподiяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третiх осiб та вiдповiдно до: п.29 част.1 статтi 7 Закону
України "Про страхування" Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002р. N402 "Про затвердження
Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї".
11. Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв та транспортi
Страхування здiйснюється згiдно: Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р. зi змiнами № 85/96-ВР;
Законом України "Про дорожнiй рух" вiд 30.06.1993 р. № 3353-12;  Положення про обов'язкове страхування вiд
нещасних випадкiв на транспортi, затвердженому Постановою КМУ вiд 14 серпня 1996 року №959.
Предметом страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону та пов'язанi з життям та здоров'ям
застрахованої особи (водiя). На одну Застраховану особу страхова сума обмежена.
Страховими випадками є:
o Загибель або смерть Застрахованої особи внаслiдок нещасного випадку на транспортi; 
o Одержання Застрахованою особою травми внаслiдок нещасного випадку на транспортi при встановленнi йому
iнвалiдностi; 
o Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатностi внаслiдок нещасного випадку на транспортi. 
12.Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами
й аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти й об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може привести до аварiй екологiчного й санiтарно-епiдемiологiчного характеру
Страхування здiйснюється згiдно: Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р. зi змiнами № 85/96-ВР;
Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за
шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру (Постанова КМУ вiд 16.11.2002 р. № 1788).
Страховому вiдшкодуванню пiдлягає прямий збиток, заподiяний внаслiдок пожежi й/або аварiї на об'єктi
пiдвищеної небезпеки життя, здоров'ю й майну третiх осiб, яке на момент настання страхового випадку перебувало
в них у володiннi або користуваннi, включаючи природнi ресурси, територiї й об'єкти природно-заповiдного
фонду. 
Концентрацiя страхового ризику
У процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, де конкретна подiя або ряд подiй можуть вплинути на
зобов'язання Компанiї. Такi концентрацiї можуть виникати з одного договору страхування або з певної кiлькостi
пов'язаних договорiв i призводити до обставин, коли можуть виникнути iстотнi зобов'язання. Концентрацiя
страхового ризику формується пiд впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй. Наприклад, якщо при страхуваннi
вiд нещасних випадкiв страховий випадок виникає одночасно з декiлькома особами, якi уклали страховий договiр з
Компанiєю, або якщо при страхуваннi майна щiльно населений регiон пiддається впливу одного i того ж
зовнiшнього чинника (наприклад, пожежi, який легко поширяться з одного об'єкта на iнший, i запобiгти цьому
неможливо). Крiм цього, Керiвництву вiдомо, що концентрацiя ризику можлива внаслiдок страхування множинних
ризикiв. 
Компанiя розробила рiзнi механiзми контролю i управлiння, щоб обмежити страховий ризик. Але, незалежно вiд
цього, керiвництво Компанiї розумiє, що iснує ризик того, що оцiнка страхового ризику може бути недостатньо
якiсною, i можуть бути прийнятi невiрнi рiшення. Також iснує ризик, що страховi виплати не будуть вiдповiдати
завданим збиткiв, або час на адмiнiстрування вимог по вiдшкодуванню збиткiв буде займати тривалий перiод. Для
того, щоб зменшити цi ризики, Компанiя дотримується суворої послiдовностi процесiв, якi вiдбуваються пiд час
укладання договорiв страхування, страхового адмiнiстрування i врегулювання вимог щодо вiдшкодування. Цi
процеси монiторяться Керiвництвом Компанiї на постiйнiй основi.

Аналiз чутливостi
Процес, який використовується для виконання аналiзу чутливостi, призводить до нейтральних оцiнок найбiльш
ймовiрного або очiкуваного результату. Джерелом даних, що використанi для припущень про фактори, до яких
виявляється чутливiсть, є внутрiшня експертна думка. Надалi припущення будуть перевiрятися та iнформацiя буде
накопичуватися. У зв'язку зi специфiкою бiзнесу складно з упевненiстю передбачити результат будь-якого вимоги
i кiнцеву вартiсть заявлених вимог. Кiлькiсний вимiр рiвня чутливостi окремих припущень, наприклад, у зв'язку
iз законодавчими змiнами або недостовiрнiстю методики оцiночного розрахунку, є неможливим. Також на оцiнювану
суму може впливати ризик того, що вимоги будуть представленi з запiзненням i т.д. Кожна заявлена вимога
оцiнюється окремо в кожному конкретному випадку.
Динамiка страхових виплат 7 рокiв
Кiлькiсть страхових виплат на рiк, штук 104 137 165 198 211 207 169 170



Страховi виплати всього, грн. 144724,0 100600,0 123700,0 367500,0 823186,0 586916,0 301248
,07 321825,30*
Середня вартiсть страхових виплат, грн./шт. 1392,31 734,31 749,70 1856,06 3901,36 2835,34 1782,53 1893,09
* середнi страховi виплати розрахованi як добуток середньоарифметичної кiлькостi страхових виплат (як
показника середньої кiлькостi вимог за перiод часу) на середньоарифметичну вартiсть однiєї виплати.
Трикутники розвитку збиткiв (трикутники вичерпання претензiй) не наводяться, тому що термiн врегулювання
збиткiв стабiльно короткий, можна в цiлому сказати, що розвитку збиткiв по роках немає.
Фiнансовi ризики та управлiння ними
Компанiя наражається на фiнансовi ризики внаслiдок операцiй з фiнансовими iнструментами. Фiнансовi ризики
включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Метою (цiллю) управлiння ризиками є
їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нижче буде наведено опис кожного з цих ризикiв i короткий
опис методiв, якi Компанiя застосовує для управлiння ними. Змiн в цiлях i методах управлiння ризиками не
вiдбувалося.
Концентрацiї вказаних ризикiв у кiлькiсному вираженнi (що є очевидним i випливає з iнформацiї, наведеної нижче
в таблицях) визначаються шляхом групування фiнансових iнструментiв, виходячи зi схожостi в характеристиках i
однакового пiдлягання впливу змiн в економiчних або iнших умовах. Схожiсть характеристик є наступною: валюта
(гривня), географiчний регiон (Україна), емiтенти та контрагенти (резиденти України). Компанiя не має пiдстав
для iнших характеристик, тому вважається, що всi ризики зконцентрованi саме по вказаних характеристиках в
однiй (єдинiй) групi. Кiлькiснi показники по цiй групi характеристик дорiвнюють загальним кiлькiсним
показникам та окремо не наводяться.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Компанiї, це пов'язано, в основному, з
iнвестицiйним ризиком. Для того щоб обмежити iнвестицiйний ризик, здiйснюються iнвестицiї в рiзнi фiнансовi
iнструменти. Пiд час вибору фiнансових iнструментiв враховуються вимоги законодавства до страховикiв з
формування i розмiщення резервiв. Мiнiмiзацiю iнвестицiйних ризикiв Компанiя здiйснює двома способами:
по-перше, диверсифiкуючи iнвестицiйний портфель; по-друге, по можливостi, об'єктивно аналiзуючи певний актив
перед його купiвлею i вiдстежуючи подальшу iнформацiю щодо цього активу. Депозити розмiщуються, в основному, в
надiйних банках. 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї, включаючи iнвестицiї, депозити в банках, дебiторську
заборгованiсть, пiдлягають наступним фiнансовим ризикам:
o Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання страховика, iнвестицiї можуть
знецiнитися, а прибутковiсть активiв зменшитися. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки,
цiнового ризику i валютного ризику (у разi володiння валютою чи проведення валютних операцiй);
o Ризик втрати лiквiдностi: страховик може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту)
обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, страховик може бути змушений продати свої активи за
бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; 
o Кредитний ризик: Компанiя може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами
(дебiторами).
(а) Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризик того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити
iнструмент.
Компанiя не пiддавалася валютному ризику, тому що у не здiйснювала валютних операцiй i не має валютних
залишкiв та заборгованостей.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових
цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi
впливають на всi iнструменти ринку. У компанiї немає активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю.
Середнi процентнi ставки, що застосовувалися Компанiєю по процентних активах (депозитах банкiв) - вiд 15 % до
23 %. Процентних фiнансових зобов'язань Компанiя  не має. Компанiя не пiддається значному ризику коливання
процентних ставок, оскiльки Компанiя не має кредитiв iз плаваючою ставкою, а значна частина активiв, що
приносять процентний дохiд (за винятком дивiдендiв), також забезпеченi фiксованою процентною ставкою. За
оцiнкою керiвництва компанiї, у найближчому майбутньому вплив коливання процентних ставок буде аналогiчним.
 (б) Ризик втрати лiквiдностi
Вiдповiдно до методологiї, що застосовується страховиками i стосується розмiщення технiчних резервiв, Компанiя
здiйснює iнвестицiї в рiзнi активи. Iнвестицiями з високим рiвнем лiквiдностi можуть вважатися такi активи, як
банкiвськi депозити до запитання, короткостроковi депозити, iнвестицiї в цiннi папери, що користуються
стабiльним необмеженим попитом тощо.
Термiни погашення по похiдних фiнансових зобов'язаннях не розкриваються окремо, т.я. Компанiя таких не має.
Фiнансових гарантiй, привелiйованих акцiй, iнших фiнансових зобов'язань  немає. Компанiя розкриває тiльки
термiни погашення непохiдних фiнансових зобов'язань. У таблицi нижче наведено розподiл недисконтованих
непохiдних фiнансових зобов'язань Компанiї (довгострокових та поточних) за групами згiдно з термiнами
погашення, що залишилися вiд дати закiнчення звiтного перiоду 31.12.2014 р. до дати погашення. Часовi
iнтервали умовно визначенi як до 3 мiсяцiв, вiд 3 до 12 мiсяцiв, бiльше 12 мiсяцiв:
Станом на 31.12.2014 по категорiях Термiн погашення до 3 мiсяцiв, тис. грн. Термiн погашення вiд 3 до 12
мiсяцiв, тис. грн. Термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв, тис. грн.
Процентнi кредити та позики - 0 0
Торгiвельна заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) 2

0 0



Вся iнша кредиторська заборгованiсть 227 0 0
Компанiя має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Взагалi, лiквiднiсть Компанiї є достатньою: так,
коефiцiєнт лiквiдностi (вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань) станом на станом на 01.01.14 -
64, станом на 31.12.14 - 63. Цi коефiцiєнти наведенi як кiлькiсна iнформацiя, яка дозволяє користувачам
фiнансової звiтностi оцiнити масштаб цього ризику. 
(в) Кредитний ризик
Компанiя схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в
повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння
кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити
заборгованiсть. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi (зi страхування, за претензiями тощо).
Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд
знецiнення за необхiдностi.
МСФЗ (IFRS) 7 вимагає розкриття, яке найкращим чином подає максимальний кредитний ризик компанiї, що дорiвнює
балансовiй вартостi (за мiнусом сформованого резерву пiд знецiнення), за вирахуванням сум залiку проти
зобов'язань, з додаванням сум наданих фiнансових гарантiй/порук та сум безвiдзивних зобов'язань з надання
позики, з додатковим вирахуванням договiрних покриттiв чи забезпечень, що зменшують кредитний ризик. Для
Компанiї станом на 31.12.2014 р. максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних статей,
тому що iншi чинники вiдсутнi.
Також компанiя розкриває iнформацiю про кредитну якiсть фiнансових активiв, яка станом на 31.12.2014 р. не є
анi простроченими, анi знецiненими - висока кредитна якiсть, прострочення, затримок зi сплати чи iнших ознак
знецiнення немає. Фiнансових активiв, що простроченi, але не знецiненi, немає.
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв суттєво не вiдрiзняється вiд їхньої справедливої вартостi (крiм
iнструментiв власного капiталу, що облiковуються за собiвартiстю, тому що справедливу вартiсть неможливо
визначити достовiрно). Грошовi кошти та депозити вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi, поточна дебiторська
та кредиторська заборгованiсть вiдображає наймовiрнiшi очiкування справедливої вартостi її короткотермiнового
погашення, активи перевiрено на знецiнення.
Керiвництво регулярно контролює дебiторську заборгованiсть в операцiях страхування. Страховий полiс
анулюється, якщо пiсля вiдповiдного повiдомлення страхувальник не сплачує належну суму.
Управлiння капiталом
На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 "Подання фiнансової звiтностi", страхова компанiя розкриває цiлi, полiтики та
процеси управлiння капiталом. 
У якостi капiталу управляється власний капiтал Компанiї, у тому числi: статутний капiтал та iншi статтi
власного капiталу, а саме, резервний капiтал, додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток. Кiлькiснi та
якiснi данi про те, що управляється як капiтал, наведенi у Примiтцi 11. "Акцiонерний капiтал та iншi статтi
власного капiталу". Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi капiталу, що встановлено
законодавчо, та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та максимiзацiї вигiд власникiв Компанiї.
Компанiя управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства.
Показник, що використовується компанiєю для управлiння капiталом - коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (показник
концентрацiї власного капiталу, коефiцiєнт фiнансової незалежностi), що розраховується як вiдношення власного
капiталу до пiдсумку пасиву, мiнiмальне значення якого встановлене Компанiєю бiльше 0,5 (бажано 0,75 - 0,99).
Так, станом на 01.01.2014 р.  коефiцiєнт фiнансової стiйкостi становив - 0,92, на 31.12.2014 р. - 0,92.
Компанiя є фiнансово стiйкою.
Страхова компанiя виконує вимоги законодавства стосовно розмiру та сплати акцiонерних (статутних) капiталiв
страхових компанiй, умов забезпечення платоспроможностi, перевищення фактичного запасу платоспроможностi
страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi. Детальна iнформацiя наведена у
вiдповiдному додатку до Звiтних даних страховика за 2014 рiк та 2013 рiк.

20. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї та не мiстить результатiв дiяльностi iнших
компанiй, проте розкривається все наступне.
Компанiя в обов'язковому порядку розкриває вiдносини мiж дочiрнiми та материнським пiдприємствами, з
наведенням детальних даних, що iдентифiкують сторони. Материнської компанiї, яка б контролювала Компанiю,
немає.
Компанiя розкриває iнформацiю щодо компенсацiй, нарахованих (виплачених) провiдному управлiнському персоналу
за категорiями виплат: 
а) короткостроковi виплати працiвникам: у  2014 роцi - 39 тис. грн., у 2013 роцi - 37 тис. грн.;
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - немає;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам - немає;
г) виплати при звiльненнi - немає;
') платiж на основi акцiй - немає.
Iнших операцiй з пов'язаними сторонами, крiм визначених вище, не було, сальдо разрахункiв немає, тому iнша
iнформацiя не наводиться (наведення не вимагеється МСФЗ).

21. Подiї пiсля звiтного перiоду
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску вказана у Примiтцi 1. "Iнформацiя про Компанiю"; Компанiя
оцiнила в перiод з 01.01.2015 р. й до цiєї дати iснування наступних подiй:



а) подiй, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування
фiнансової звiтностi за 2014 рiк) - немає; та
б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування
фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв) - немає.
Тобто, жодного типу подiй виявлено не було.
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