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

Голова Правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2016
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонере товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22229921
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04073, мiсто Київ, провулок Балтiйський, 20
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 590-09-14 (044) 590-09-16
6. Електронна поштова адреса
andrienko_ya@usstandart.com.ua

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

21.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 73

21.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

usstandart.com.ua/about.html в мережі Інтернет 21.04.2016
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до вимог абзацу 2, пункту 5, частини 4, роздiлу 3 Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 01.03.2015 N 2826 "Iнформацiю про органи
управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства", тому ця iнформацiя
вiдсутня. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт" не брало участi в створеннi юридичних осiб, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя
вiдсутня. В Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт" посада корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з чим iнформацiя
вiдсутня.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт" не використовує послуги рейтингових агенств, в зв'язку з чим iнформацiя в роздiлi
про рейтинговi агенства вiдсутня.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" в
звiтному перiодi не здiйснювало випуску акцiй, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" в
звiтному перiодi не здiйснювало випуску облiгацiй, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя
вiдсутня. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт" в звiтному перiодi не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв, в зв'язку з чим
вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Український страховий стандарт" в звiтному перiодi не здiйснювало випуску похiдних цiнних
паперiв, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Український страховий стандарт" в звiтному перiодi не здiйснювало
викупу власних акцiй, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" в
звiтному перiодi не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв, в зв'язку з чим вiдповiдна
iнформацiя вiдсутня.Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український
страховий стандарт" не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, в зв'язку з чим "Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" вiдсутня.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" не
здiйснювало закритого (приватного) розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва, в зв'язку з чим вiдповiдна iнформацiя вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонере товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01482520
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
37000356
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
96
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
-10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
2) МФО банку
380838
3) поточний рахунок
26501799999882
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

198948

3

безстроковий

584067

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

безстроковий

584068

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування залiзничного
транспорту

безстроковий

584069

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування медичних витрат

безстроковий

584070

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров’я на випадок
хвороби

безстроковий

584071

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту(
крiм залiзничного)

безстроковий

584072

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування водного
транспорту(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

безстроковий

584073

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
Опис

5

Нацiональна комiсiя,
що здiйснює
державне
23.04.2013
Необмежена
регулювання у
сферi ринкiв
фiнансових послуг

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв

4

16.05.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
Необмежена
фiнансових послуг
України
безстроковий

584074

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України
безстроковий

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв
та ризикiв стихiйних явищ

584075

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування страхування майна

безстроковий

584076

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв(у тому числi
вiдповiдальностi позичальника за непогшення кредиту)

безстроковий

584077

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

безстроковий

584078

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв

безстроковий

584079

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування вiд нещасних випадкiв
на транспортi

безстроковий

584081

16.05.2011

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування вiдповiдальностi
субєктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

безстроковий

548082

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування
працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони
i членiв добровiльних пожежних дружин.

584083

Опис

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
Необмежена
фiнансових послуг
України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України
безстроковий

584084

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi
перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту

16.05.2011

безстроковий

Опис

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господ

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
Необмежена
фiнансових послуг
України

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України
безстроковий

584080

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
16.05.2011
Необмежена
фiнансових послуг
України
безстроковий

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Євген Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
СН 360727 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на один рiк
9) Опис

Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує
ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi емiтента, представляти
iнтереси емiтента, вчиняти правочини вiд iменi емiтента, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi
для виконання всiма працiвниками емiтента. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть перед акцiонерами за фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, надходження страхових платежiв, керiвництво дiяльнiстю фiнансово-аналiтичного управлiння та
управлiння страхового облiку забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї Товариства та здiйснення iнших повноважень, передбачених Статутом Товариства та чинним
законодавством. Розмiр виплаченої винагороди 50 264,51 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Стаж Керiвної роботи -18 рокiв. Попереднi посади Радник Голови Правлiння Приватного
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.);
Радник Голови Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український страховий
стандарт" (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови Правлiння ВАТ "ХДI страхування" (з 09.04.2010 р.
по 09.03.2011 р.); Помiчник Голови Правлiння ВАТ "ХДI страхування" (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступник
Голови Правлiння з продажу ВАТ "Страхова компанiя "Країна" (з 02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова
Правлiння Акцiонерного страхового товариства "АИС-Полiс" (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови
Правлiння з транспорту та перестрахування ЗАТ "Страхова компанiя "Українська страхова група" (з 05.09.2005
р. по 27.08.2007р.); Перший заступник Голови Правлiння ВАТ Українська перестрахувальна компанiя "Гарант Ре"
(з 24.05.2005 р. по 19.08.2005 р.); Заступник Голови Правлiння з перестрахування ВАТ "Народна ФiнансовоСтрахова Компанiя "Гарант Ре" (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.); Андерайтер (головний спецiалiст по
страхуванню) ЗАТ "СК К'ЮБI "УГПБ Iншуренс" (з 12.06.2000 р. по 26.01.2001 р.); Директор департаменту
перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя "Гарант-Авто" ( з 01.08.1996 р. по
09.06.2000 р.); Завiдуючий вiддiлу перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя
"Гарант-Авто" ( з 20.02.1996 р. по 31.07.1996 р.); Головний фахiвець вiддiлу перестрахування Акцiонерного
товариства Українська страхова компанiя "Гарант-Авто" ( з 01.07.1995 р. по 19.02.1996 р.); Провiдний фахiвець
департаменту страхування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя "Гарант-Авто" (з 26.09.1994
р. по 30.06.1995 р.). Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малиновський Владислав Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
ТТ 124323 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища юридична
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного управлiння Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український
страховий стандарт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 Продовжено повноваження термiном на один рiк

9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2014 року.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Заступник Голови Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть перед акцiонерами за додержання законностi в
дiяльностi Товариства i забезпечення захисту його прав та iнтересiв в судових та правоохоронних органах,
Державнiй комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України, нацiональному депозитарiї України та iнших державних органах, а також на
пiдприємствах, в установах та органiзацiях рiзних форм власностi. Розмiр виплаченої винагороди 38 341,62 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи -11 рокiв. Попереднi
посади: Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "Український страховий стандарт" (з 13.04.2011
року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ЗАТ "СК "Український страховий стандарт" (з
26.10.2010 року по 12.04.2011 року; Начальник Юридичного управлiння ЗАТ "СК "Український страховий
стандарт" (з 03.06.2010 по 25.10.2010); Член Правлiння ВАТ "АСК "Енергополiс" (з 09.09.2008 по 20.08.2009);
Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ "АСК "Енергополiс" (з 15.11.2007 по 20.08.2009); Заступник
директора департаменту врегулювання збиткiв ВАТ "АСК "?Енергополiс" (з 03.07.2006 по 14.11.2007);
Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв ВАТ "АСК "Енергополiс" (з 01.03.2004
по 02.07.2006). Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестерук Марина Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
СН 821501 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор АСТ "АИС-Полiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на один рiк
9) Опис

Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Фiнансовий директор несе персональну вiдповiдальнiсть перед акцiонерами за фiнансову дiяльнiсть
Товариства загалом i виконання обов'язку з ведення належним чином бухгалтерського облiку (бухгалтерiї),
здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та адмiнiстративно-господарських обов'язкiв щодо координацiї та
контролю повноти, достовiрностi та своєчасностi складання бухгалтерського та податкового облiку, а також
своєчасного надання до контрольно-наглядових органiв фiнансової звiтностi Товариства, згiдно вимог чинного
законодавства України. Розмiр виплаченої винагороди 38 343,77 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи - 12 рокiв. Попереднi посади:Член Правлiння, Головний
бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднi); Член Правлiння, Фiнансовий
директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 по 10.10.2012); Член Правлiння,
Фiнансовий директор ЗАТ"СК "Український страховий стандарт" (з 20.05.2010 по 12.04.2011 року); Член
Правлiння, Фiнансовий директор АСТ "АИС-Полiс" (з 23.07.2009 по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ "АИС Полiс" (з 15.05.2007 по 22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ "АИС - Полiс" (з 05.09.2005 по
15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК "Оранта" (з
30.03.2005 по 02.09.2005); Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського вiддiлення Київської
мiської дирекцiї НАСК "Оранта" (з 08.11.2004 по 30.03.2005). Посадова особа не обiймає посади на iнших
пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з продажiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лукових Олександр Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
СО 095662 Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПАТ "ХДI страхування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на один рiк
9) Опис

Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 року.
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов?язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Заступник Голови Правлiння з продажiв несе персональну вiдповiдальнiсть перед акцiонерами за органiзацiю
продажiв страхових продуктiв, якi реалiзуються Товариством; розробку бiзнес-процесiв та стандартiв роботи
спiвробiтникiв та пiдроздiлiв Товариства, якi пов'язанi з процесом продажу страхових продуктiв; органiзацiю
розробки нових та розширення дiючих каналiв по надходженню страхових премiй. Розмiр виплаченої винагороди
38 674,03 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи - 19 рокiв.
Попереднi посади: Iнженер - програмiст ТОВ "ТАРК БIК Лтд" (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року); Iнженер програмiст ТОВ "ТЕП сервiс ЛТД" (з 20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Економiст ЗАО "Агротехнологiчна
iнвестицiйна компанiя" (з 13.07.1995 року по 01.04.1996 року); Ведучий економiст ЗАО "Агротехнологiчна
iнвестицiйна компанiя" (з 01.04.1996 року по 22.04.1996 року); Завiдуючий представництвом САТ "Остра" в м.
Києвi (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року); Заступник Директора КФ АСК "Спич и К" (з 01.08.1997 року по
13.07.1999 року); Заступник Генерального директора ОАО "Народна фiнансово-страхова компанiя" (13.07.1999
року по 21.11.2000 року); Виконуючий обов'язки Заступника Голови Правлiння з розвитку ОАО "Народна
фiнансово-страхова компанiя "Гарант Ре" (з 21.11.2000 року по 30.01.2001 року); Заступника Голови Правлiння з
розвитку ОАО "Народна фiнансово-страхова компанiя "Гарант Ре" (з 30.01.2001 року по 13.05.2002 року);
Заступник Голови Правлiння по страхуванню ОАО "Народна фiнансово-страхова компанiя "Гарант Ре" (з
13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Виконавчий директор АСТ "Вексель" ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року);
Заступник Генерального Директора АСТ "Вексель" (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Директор фiлiї
Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ЗАТ "СК "Українська страхова група" (з 05.09.2009 року по 14.04.2009 року);
Директор Фiлiї Київської мiської дирекцiї ЗАТ "СК "Українська страхова група" (з 15.04.2009 року по 29.01.2010
року); Директор управлiння роздрiбного бiзнесу Київської мiської дирекцiї ПрАТ "СК "Українська страхова група"
(з 01.02.2010 року по 26.02.2010 року); Директор регiональної дирекцiї ПАТ "СК "Країна" (з 02.03.2010 року по
20.05.2010 року); Помiчник Голови Правлiння ПАТ "ХДI страхування" (з 12.04.2010 року по 01.06.2010 року);
Виконуючий обов'язки заступника Голови Правлiння ПАТ "ХДI страхування" (з 10.03.2011 року по 11.03.2011
року); Заступник Голови Правлiння ПАТ "ХДI страхування" (з 11.03.2011 року по 20.05.2011 року); Заступник
Голови Правлiння з продажiв ПрАТ "СК "Український страховий стандарТ" (з 30.05.2011 року по сьогоднi).
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови правлiння з врегулювання збиткiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кяргiс Скайдрюс
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
КИ 025170/97336 УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння врегулювання збиткiв ПАТ "СК "Країна"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015
9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв
Правлiння.Заступник Голови Правлiння з врегулювання збиткiв несе персональну вiдповiдальнiсть перед
акцiонерами за органiзацiю та забезпечення роботи управлiння врегулювання збиткiв направленої на
оперативне вирiшення питань, пов’язаних iз страховими випадками, своєчасне та якiсне оформлення вiдповiдних
документiв стосовно заявлених страхових випадкiв, впровадження нормативних та iнструктивних матерiалiв,
забезпечення умов для удосконалення органiзацiї робочого процесу. Розмiр виплаченої винагороди 38 517,61
грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв.Попереднi
посади: Начальник управлiння врегулювання збиткiв ПАТ "СК "Країна" (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року);
Начальник управлiння врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 01.03.2006 року по 15.02.2010 року); Начальник
вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 05.09.2005 року по 01.03.2006 року); Спецiалiст вiддiлу
врегулювання збиткiв ЗАТ "Українська транспортна страхова компанiя" (з 01.12.2004 року по 01.09.2005 року);
Менеджер з продажу ТОВ "Укрфлоат" (з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зi збуту ТОВ
"Нафтахiм" (з 03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько Литовського Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Україна-Груп" (з 23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора
ТОВ "Спiльне українсько-литовське пiдприємство "Нафта-Україна ЛТД" (з 01.12.1998 року по 21.07.2001 року);
Технiк першої категорiї вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.10.1989 по 28.04.1990
року); Старший технiк вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.05.1989 по 01.10.1989
року); Технiк вiддiлу 325 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року).
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автозапчастина - Маркет"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
- 33092674 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на три роки

9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 року.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах визначених
компетенцiй контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв
вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рiшення продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження
ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; - обрання та припинення повноважень Голови i
членiв Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови або члена
Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства. - обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом. - визначення дати складення перелiку акцiонерiв,
якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до Статуту; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або
перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв у
випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 1 до 10 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; - вирiшення iнших питань, що належать
до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з Статутом та законодавством. Посадова особа є юридичною
особою i не отримує винагороди. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бежануца Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
МН 271295 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "ГЛОБАЛ АВТОГРУП"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на три роки
9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання
позачергових загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають
право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади: Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "Центр - Автокраїна" (з 28.06.2013 по
сьогоднiшнiй день); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "ГЛОБАЛ АВТОГРУП" (з 01.06.2012 по
27.06.2013); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв" (з 05.05.2010 по
31.05.2012); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "Технотранс - 2006" (з 01.04.2009 по 30.04.2010);
Начальник вiддiлу фiнансового аудиту Корпорацiя "Спiвдружнiсть - КОМП" (з 03.02.2009 по 31.03.2009).
Посадова особа з 28.06.2013 обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "Центр - Автокраїна",
адреса: м. Київ, пров. Балтiйський, 20.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григоренко Тетяна Максимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
СН 964700 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер IП "АIС-столиця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 продовжено повноваження термiном на три роки
9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 року.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання
позачергових загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають
право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи 24 роки. Попереднi посади: Головний бухгалтер IП "АIС-столиця" (з 01.12.2008 по сьогоднi); Головний бухгалтер
ПII АТ "Автоiнвестстрой" (з 01.12.1998 по 30.11.2008); Головний бухгалтер ДП Фiрма "Астарта центр 2" (з
01.06.1996 по 01.12.1998). Посадова особа обiймає посаду Головного бухгалтера IП "АIС-столиця",
адреса:Україна, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 21
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуткевич Артем Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
ВМ 848148 08.02.2000 Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ ФК "Єврокапiтал"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 термiном на три роки
9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 року.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання
позачергових загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають
право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж Керiвної роботи 3 роки. Попереднi посади: Директор ТОВ ФК "Єврокапiтал" (з 03.02.2014 по сьогоднiшнiй день); Директор за
сумiсництвом ТОВ ФК "Єврокапiтал" (з 17.02.2012 по 31.01.2014); Бухгалтер ТОВ "Автоiнвестрой-Брок" (з
02.02.2011 по 31.01.2014) Посадова особа з 03.02.2014 обiймає посаду Директора ТОВ ФК "Єврокапiтал",
адреса: м. Київ, пров. Балтiйський, 20.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домков Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
НН 871393 Камянець-Подiльським МВ УМВС в Хмельницiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник фiнансової служби ПрАТ «Екопак-Фастiв»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2015 обрано термiном на один рiк
9) Опис
Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Фiнансовий директор несе персональну вiдповiдальнiсть перед акцiонерами за фiнансову полiтику органiзацiї,
розробляє i здiйснює заходи по забезпеченню її фiнансової стiйкостi. Органiзовує роботу по управлiнню
фiнансами виходячи iз стратегiчних цiлей i перспектив розвитку органiзацiї, за визначенням джерел
фiнансування з врахуванням ринкової кон’юнктури. Розмiр виплаченої винагороди 38 905,06 грн. Не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Попереднi посади: Фiнансовий
директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднiшнiй день); Начальник
фiнансової служби ПрАТ «Екопак-Фастiв» (з 12.12.2011 – 13.07.2012); Начальник управлiння планування та
аналiзу фiнансового департаменту ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 14.11.2011 по 09.12.2011);Начальник фiнансовоекономiчного управлiння ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 20.06.2011 по 13.11.2011);Начальник фiнансового
управлiння ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 01.04.2011 по 19.06.2011); Начальник управлiння планування i
контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 15.02.2010 по 30.03.2011); Начальник вiддiлу планування та
звiтностi за МСФЗ ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 03.11.2008 по14.02.2010); Головний фахiвець управлiння
планування i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 17.07.2007 по 02.11.2008); Провiдний фахiвець
управлiння фiнансової звiтностi та планування фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 02.04.2007
по 16.07.2007); Фахiвець вiддiлу планування i контролiнгу фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з
01.02.2006 по 01.04.2007); Спецiалiст вiддiлу контролiнгу ВАТ «СК «Скайд-Вест» (з 02.08.2004 по
31.01.2006).Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шепель Олександр Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
СН 042777 401-им вiддiленням ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння андерайтингу моторних видiв страхування ПрАТ «СК «Українська страхова група»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2015 обрано термiном на один рiк
9) Опис

Продовжено повноваження згiдно протоколу №45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015
року.Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До
компетенцiї Правлiння Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради Товариства. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства,
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Член Правлiння також може бути
надiлений цими повноваженнями. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання,
забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння здiйснює всi передбаченi законодавством України
дiї, необхiднi для здiйснення Товариством своєї статутної дiяльностi. У разi неможливостi виконання Головою
Правлiння своїх повноважень за рiшенням Правлiння, його повноваження здiйснює один iз членiв Правлiння.
Заступник Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування несе персональну вiдповiдальнiсть перед
акцiонерами за укладення страхових (перестраховочних) контрактiв i формування портфеля страхових
зобов'язань, забезпечує якiсну оцiнку ризикiв по договорах страхування, розробляє форми та програми
страхування, пiдготовку висновкiв по ризиках i збитках. Розмiр виплаченої винагороди 38 530,26 грн. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв.Попереднi посади:
Заступник голови правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 01.08.2013 по сьогоднiшнiй день);
Начальник управлiння андерайтингу моторних видiв страхування ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з
15.10.2012 по 31.07.2013); Заступник директора департаменту андерайтингу та методологiї ПрАТ «СК
«Українська страхова група» (з 02.07.2012 по 14.10.2012); Начальник управлiння андерайтингу по регiональнiй
мережi департаменту андерайтингу та методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2011 по
01.07.2012); Заступник директора центральної регiональної дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з
01.02.2010 по 31.01.2011); Заступник директора фiлiї Центральна регiональна дирекцiя ЗАТ «СК «Українська
страхова група» (з 22.06.2009 по 29.01.2010); Начальник вiддiлу андерайтингу автотранспортних ризикiв АСТ
«АИС-Полiс» (з 06.03.2008 по 19.06.2009); Начальник вiддiлу автотранспортного страхування ЗАТ «СК
«Українська страхова група» (з 01.09.2006 по 29.02.2008); Заступник начальника вiддiлу автотранспортного
страхування ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 26.07.2006 по 31.08.2006); Провiдний спецiалiст вiддiлу
добровiльних видiв страхування на транспортi управлiння страхування на транспортi дирекцiї андерайтингу та
методологiї ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 01.12.2005 по 25.07.2006); Спецiалiст вiддiлу добровiльних видiв
страхування на транспортi управлiння страхування на транспортi дирекцiї страхування майна та
вiдповiдальностi ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 04.05.2005 по 24.07.2006); Спецiалiст вiддiлу страхування
автотранспортних ризикiв ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 13.04.2004 по 03.05.2005); Економiст за сумiсництвом ЗАТ
«Скарби України» ( з 02.06.2003 по 09.04.2004). Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
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Кількість за видами акцій

Посада

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член
Наглядової
Ради

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Автозапчастина Маркет"

33092674

28473485

76.9546

28473485

0

0

0

Усього 28473485 76.95460000000 28473485

0

0

0

прості
іменні

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

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

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

Найменування
юридичної особи

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Автозапчастина Маркет"
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

33092674

62414 Україна
Харківська
Харкiвський с. Липцi
вулиця Пушкiнська,
буд.1-А

28473485

76.9546

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Усього 28473485

76.9546

Кількість за видами акцій
прості
іменні

28473485

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

0

привілейовані
на
пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
28473485

прості на привілейовані
пред'явника
іменні
0

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

0

привілейовані
на
пред'явника
0

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

чергові

позачергові

X
16.04.2015

Кворум зборів**

99.954600000000

Черговi загальнi збори акцiонерiв було проведено 16 квiтня 2015 року. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не
надходило. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту
та балансу Товариства, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства.
3. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства та затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв
Товариства за 2014 рiк.
4. Продовження повноважень членiв Правлiння Товариства.
5. Продовження повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
6. Продовження повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Опис

Результати розгляду питань порядку денного: 1.По першому питанню: 1.1. Було обрано Голову та серетаря загальних
зборiв. 1.2. Було обрано склад лiчильної комiсiї. 1.3. Затверджено порядок денний зборiв. 2. По другому питанню:
2.1.Затверджено звiт Наглядової Ради по рiчному звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 2.2.Затверджено звiт Правлiння
по рiчному звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 2.3.Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу
Товариства за 2014 рiк.2.4. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. 2.5. Затверджено баланс Товариства за 2014
рiк. 3. По третьому питанню: 3.1. Прийнято рiшення щодо невиплати дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства за
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 3.2. Затвердити направлення частини чистого прибутку Товариства за 2014
рiк в розмiрi 3 367 793,57 грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв, та частини чистого прибутку Товариства за 2014 рiк в
розмiрi 177 252,29 грн., на поповнення Резервного капiталу Товариства. . 3.3. Прийнято рiшення покласти на Голову
Наглядової ради Товариства (Самохвалова М.В.) контроль за виконанням доручення акцiонерiв. 4. По четвертому питанню:
4.1. Продовжено повноваження та обрання нових членiв Правлiння Товариства: - Продовжено повноваження Голови
Правлiння Товариства на строк з 20 квiтня 2015 по 19 квiтня 2016 року Коваленка Є.В.; - Продовжено повноваження члена
Правлiння - головного бухгалтера Нестерук М.О. з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року; - Продовжено повноваження члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Малиновського В.I. з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року; Продовжено повноваження - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з продажiв Лукових О.Г. з 20 квiтня 2015 року
по 19 квiтня 2016 року; Продовжено повноваження - члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з врегулювання збиткiв
Кяргiса Скайдрюса з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року ; Продовжено повноваження - члена Правлiння-Заступника
Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування Шепеля О.В. з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року;
Продовжено повноваження - Фiнансового директора-Домкова С. В. з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року.5. По
пятому питанню: 5.1. Зпродовжити повноваження та обрати Наглядову раду Товариства на строк з 20 квiтня 2015 року по 19
квiтня 2018 року в наступному складi: юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АвтозапчастинаМаркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Самохвалов М.В.– Голова Наглядової ради); юридична
особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина-Маркет» (представник члена Наглядової ради –
юридичної особи – Товкун I.М.);юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина-Маркет»
(представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Ємельянова В.Я.).По шостому питанню: 6.1. Продовжити
повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства на строк з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року в наступному складi:
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства – Бежануца С.М.; член Ревiзiйної комiсiї Товариства – Григоренко Т.М.; член Ревiзiйної
комiсiї Товариства – Шуткевич А. М.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. 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

585

539

0

0

585

539

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

133

77

0

0

133

77

транспортні
засоби

404

462

0

0

404

462

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

48

0

0

0

48

0

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

585

539

0

0

585

539

1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Усього

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2015 року складає 1300,00 тис. грн., сума нарахованого зносу складає
761,00 тис. грн. Ступiнь використання станом на 31.12.2015 р.: Машини та обладнання 38 %,Транспортнi засоби 62 %.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

47153

44591

Статутний капітал (тис. грн.)

37000

3700

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

37000

37000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв страховика здiйснюється на пiдставi справедливої вартостi
активiв, наявних на балансi страховика.

Висновок

Вартiсть чистих активiв страховика, не менша вiд зареєстрованого розмiру статутного фонду
страховика.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
Непогашена частина
виникнення
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10060

X

X

Усього зобов'язань

X

10060

X

X

Опис:

Емiтент станом на 01.01.2016 р. має зобов'язань на суму 10060 тис. грн.

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

12.03.2015

12.03.2015

Відомості про проведення
загальних зборів

16.04.2015

16.04.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.03.2015

20.03.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВ "Аудиторська фiрма
"Актив-аудит"
30785437
03680,Україна, м. Київ,
вул. Миколи Грiнченка,4

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

2315 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

43 П 000043 до
28.01.2021

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

2015 рiк
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВ "Аудиторська фiрма
"Актив-аудит"
30785437
03680,Україна, м. Київ,
вул. Миколи Грiнченка,4

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

2315 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

43 П 000043 до
24.02.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

Цей «Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)» адресується:
Акцiонерам та Керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт»;
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український страховий стандарт». Код ЄДРПОУ – 22229921.
Мiсцезнаходження – 04073, м. Київ, Оболонський район, пров. Балтiйський, буд.20.
Станом на 31.12.2015 року Товариство зареєстроване Оболонською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Дата реєстрацiї 09.08.1994р.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий
стандарт» (далi - Товариство) станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року, а саме: Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, складених станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi – фiнансова звiтнiсть, фiнансовi
звiти), якi додаються.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi проведеного нами
аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту згiдно з рiшенням Аудиторської палати України
(протокол № 122 вiд 18.04.2003 р.).
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi
та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв.
Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у
фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо
пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.
Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтку 3 «Економiчне середовище, у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть» Примiток до рiчної звiтностi,
де звертається увага на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий
стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та
фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Станом на кiнець дня 31.12.2015р. зареєстрований та сплачений Статутний капiтал Товариства складав 37 000 тис. грн., що вiдповiдає
вимогам чинного законодавства. Власний капiтал (чистi активи) Товариства за даними статистичної звiтностi на звiтну дату становить 47
153 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
-

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх зборах здiйснювала реєстрацiйна
комiсiя.

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Контролю за ходом реєстрацiї акцiонерiв не проводилося.

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Ні

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

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

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

3

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради не створено
нiяких комiтетiв

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради не створено
нiяких комiтетiв

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Порядок виплати винагороди членам
Наглядової ради визначається чинним
законодавством, Статутом, Положенням
про Наглядову раду, а також цивiльноправовим чи трудовим договором
(контрактом), що укладається з членом
наглядової ради. Членом Наглядової
ради є юридична особа, яка винагороду
не отримує.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi
мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Усiх членiв наглядової ради було
переобрано на повторний строк.

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

так, створено
ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
збори
акціонерів

Наглядова Виконавчий
рада
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Так

Ні

Так

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?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Не змiнювало

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 17.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя розмiщена
на офiцiйнiй сторiнцi в мережi Iнтернет usstandart.com.ua/about.html
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року
Недотримання кодексу корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду не виявлено.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для
отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання
ринкової вартостi акцiй Товариства, отримання акцiонерами дивiдендiв шляхом надання послуг по забезпеченню
всiх форм страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних
осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх
складу за рік.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВТОЗАПЧАСТИНА - МАРКЕТ», код ЄДРПОУ 33092674,
мiсцезнаходження: пр. Балтiйський, 20, м. Київ, Київська область, 04073. Являється власником 28 473 485 акцiй,
що становить 76,9546% статутного капiталу. 2. Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим
законодавствам вимогам. 3. Вiдбулась змiна складу власникiв iстотної участi у 2015 роцi: Пакет акцiй ТАIВОДЖИ
ЛIМIТЕД (Кiпр),237032, мiсцезнаходження: Дiагору, буд. 4, оф. корпус «Кермiя», офiс 104, м. Нiкосiя, 1097, що
становив 8 510 082 штук акцiй (23,0000% голосуючих акцiй) зменшився i становить 0 штук акцiй (0% голосуючих
акцiй). Внаслiдок змiни новi власники акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючий акцiй - вiдсутнi.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення вiдсутнi
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
До страховика протягом звiтного перiоду заходи впливу не застосовувались До членiв органiв наглядової ради
та виконавчого органу страховика заходи впливу не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками в звiтному перiодi здiйснювалась виходячи з поточної дiяльностi фiнансової
установи на пiдставi поточних фiнансових показникiв.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Система внутрiшнього аудиту функцiонувала згiдно чинного законодавства. Протягом звiтного преiоду
порушень не виявлено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження активiв на суму, що перевищує розмiр, встановлений у статутi, повноваження щодо пiдписання
яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв в звiтному перiодi не вiдбувалося.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Фактiв вiдчуження активiв на суму, що перевищує розмiр, встановлений у статутi, повноваження щодо пiдписання
яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв в звiтному перiодi не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
ТОВ «Автогруп» ДПII «Автоiнвестстрой-Житомир» ДП ТОВ «ДМ ЛЛС «Автоiнвестстрой-Суми» ПII « АТ
«Автоiнвестстрой-Черкаси» ДП ТОВ «Автоiнвестстрой-Чернiгiв» ДПII «Автоiнвестстрой-Чернiвцi» ТОВ
«Автокрай Україна» ТОВ «АIС Автодом Донецк» IП «АIС Автодом Столиця» ТОВ «АIС Автоцентр Днiпро» IП
«АIС-Автоцентр» IП «АIС Авто-Юг» IП «АIС-Днiпропетровськ» IП «АIС-Закарпаття» IП «АIС-Запорiжжя» IП
«АIС-ЗАХIД» ТОВ «АIС-Кременчук» IП «АIС-Кривий Рiг» IП «АIС-Миколаїв» ТОВ «АIС-Сiтроен-Центр» IП «АIСХаркiв» IП«АIС-Херсон» ТОВ «Iнтехстандарт» ТОВ «НД-Україна» ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» ТОВ «АIС АЗЧ
Маркет» Оренда – 45 693,66 грн. ТО а/м – 150 360,45 грн. Комiсiйна винагорода – 7 528,23 грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг України щодо аудиторського
висновку вiдсутнi.
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)
Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради за звiтний перiод не призначався
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть
на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги за № 2315, яке видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть
на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2315, яке видане згiдно
рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати України
№228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року. Послуги надаються фiнансовiй установi протягом 7-ми
рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть
на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги за № 2315, яке видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року.
Протягом 2015 року iншi аудиторськi послуги страховиковi не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть
на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги за № 2315, яке видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року.
Конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не вiдбувалося.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
15 березня 2010 року товариством було укладено Договiр №107 про надання послуг з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-аудит", на пiдставi якого було проведено аудит фiнансової
звiтностi за пiдсумками дiяльностi у 2009 роцi. В подальшому аудит фiнансової звiтностi за пiдсумками
дiяльностi у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роцi було проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Актив-аудит». Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Активаудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв № 2315, яке видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року, продовжено
рiшенням Аудиторської палати України продовжено №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» здiйснює аудиторську дiяльнiсть
на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги за № 2315, яке видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 30.03.01 року,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №228/4 вiд 24.02.2011р. Строк дiї до 24.02.2016 року.
Послуги надаються фiнансовiй установi протягом пяти рокiв. Фактiв стягнення застосованих до зовнiшнього
аудитора та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком виявлено не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
Скарги споживачiв розглядаються вiдповiдно до чинного законодавства, зокрема вiдповiдно до законiв України
«Про страхування», «Про iнформацiю», «Про звернення громадян».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та
по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Особами, уповноваженою розглядати скарги споживачiв є Голова Правлiння Коваленко Євген Володимирович
та заступник Голови Правлiння з врегулювання збиткiв Кяргiс Скайдрюс Донатович.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
ППротягом звiтного перiоду до страховика надiйшло 14 скарг щодо виплати страхового вiдшкодування, з них
задоволено 5 скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів
до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом звiтного перiоду до страховика пред’явлено 76 позовiв на 5 421 106,58 грн., з них задоволено 36
позовiв на суму 613 061,87 грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонере товариство "Страхова
компанiя "Український страховий стандарт"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

22229921

Територія

за КОАТУУ

8038000000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

65.12

96

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

пров.Балтiйський,20,м.Київ,04073

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
На дату переходу
на міжнародні
На кінець звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності

Актив

Код рядка

На початок
звітного періоду

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

668

522

0

первісна вартість

1001

990

993

0

накопичена амортизація

1002

322

471

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

585

539

0

первісна вартість

1011

1170

1300

0

знос

1012

585

761

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

41000

41000

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

I. Необоротні активи

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

Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1065

5801

6581

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

48054

48642

0

Запаси

1100

146

218

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

1125

2589

4353

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

77

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

77

0

0

з нарахованих доходів

1140

742

652

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

155

605

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

34682

26940

0

Готівка

1166

78

22

0

Рахунки в банках

1167

34604

26918

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

800

4675

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

79

14

0

резервах незароблених премій

1183

721

4661

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

39191

37443

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

87245

86085

0

II. Оборотні активи

На дату переходу
на міжнародні
На кінець звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності

Код рядка

На початок
звітного періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

37000

37000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2484

3784

0

Пасив

I. Власний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-147

1046

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

5254

5323

0

Усього за розділом I

1495

44591

47153

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

155

216

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

155

216

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

32267

28656

0

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

1531

0

0

0

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

1532

13737

11528

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

18530

17128

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

32422

28872

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

191

252

0

за розрахунками з бюджетом

1620

13

366

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

352

0

за розрахунками зі страхування

1625

27

22

0

за розрахунками з оплати праці

1630

82

89

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9919

9331

0

Усього за розділом IІІ

1695

10232

10060

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

87245

86085

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Коваленко Є.В.

Головний бухгалтер

Нестерук М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонере товариство "Страхова
компанiя "Український страховий стандарт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 01 | 01
22229921

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

41580

49972

Премії підписані, валова сума

2011

43515

49373

Премії, передані у перестрахування

2012

7276

6522

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-1402

-8254

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

3939

-1133

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1386 )

( 1752 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 15155 )

( 17399 )

Валовий:
прибуток

2090

25039

30821

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

2145

-2302

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

2210

-2315

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-65

13

Інші операційні доходи

2120

3050

2312

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 11142 )

( 11994 )

Витрати на збут

2150

( 15711 )

( 14619 )

Інші операційні витрати

2180

( 4037 )

( 3674 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

2190

0

544

2195

( 656 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5669

5246

Інші доходи

2240

204

140

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

( 57 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 39 )

( 33 )

Стаття

збиток

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

5178

5840

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2616

-2295

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

2562

3545

2355

(0)

(0)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2562

3545

збиток

збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

732

680

Витрати на оплату праці

2505

2383

2089

Відрахування на соціальні заходи

2510

801

747

Амортизація

2515

325

380

Інші операційні витрати

2520

26649

26391

Разом

2550

30890

30287

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

37000356

37000356

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

37000356

37000356

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.06924

0.09581

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.06924

0.09581

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Коваленко Є.В.

Головний бухгалтер

Нестерук М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонере товариство "Страхова
компанiя "Український страховий стандарт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 01 | 01
22229921

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025

5770

4887

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

39739

49508

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

134

726

Інші надходження

3095

2921

2590

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 22751 )

( 24847 )

Праці

3105

( 1930 )

( 1712 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 893 )

( 831 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2805 )

( 3620 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 2186 )

( 3061 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 1084 )

( 2340 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 18613 )

( 24501 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3434 )

( 1770 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2946

-1910

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

12000

26000

необоротних активів

3205

204

140

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 17000 )

( 29000 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-4796

-2860

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-7742

-4770

Залишок коштів на початок року

3405

34682

39452

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

26940

34682

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

-

Керівник

Коваленко Є.В.

Головний бухгалтер

Нестерук М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонере товариство "Страхова
компанiя "Український страховий стандарт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 01 | 01
22229921

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

2

За аналогічний період попереднього
року

За звітний період

Код рядка

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних
активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Коваленко Є.В.

Головний бухгалтер

Нестерук М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонере товариство "Страхова
компанiя "Український страховий стандарт"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 01 | 01
22229921

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

1

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений Вилучений
Всього
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

37000

0

0

7738

-147

0

0

44591

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

37000

0

0

7738

-147

0

0

44591

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2562

0

0

2562

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

1369

-1369

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

1369

1193

0

0

2562

Залишок на
кінець року

4300

37000

0

0

9107

1046

0

0

47153

Примітки

-

Керівник

Коваленко Є.В.

Головний бухгалтер

Нестерук М.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ СК «Український страховий стандарт»
Станом на 31 грудня 2015 року.
1. Загальнi положення
Приватне акцiонерне товариство «Український Страховий Стандарт» (надалi Товариство) є повним
правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу «Юнiон-Iнсур», яке було засновано 9 серпня 1994 р.
Акцiонерами Компанiї є фiзичнi особи та юридичнi особи, зареєстрованi на територiї України та за її межами.
Основним видом дiяльностi Компанiї – надання страхових послуг на територiї України вiдповiдно до отриманих
лiцензiй.
Компанiя має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на здiйснення 19 видiв
страхової дiяльностi, в тому числi 5 обов'язкового страхування та 14 добровiльного, а саме:
№ п/п Дата отримання Номер рiшення № лiцензiї Вид страхування Термiн дiї
1 16.05.2011 1361-пл 584067 Добровiльне страхування фiнансових ризикiв безстроковий
2 16.05.2011 1361-пл 584068 Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включи
вiдповiдальнiсть перевiзника) безстроковий
3 16.05.2011 1361-пл 584069 Добровiльне страхування залiзничного транспорту безстроковий
4. 16.05.2011 1361-пл 584070 Добровiльне страхування медичних витрат безстроковий
5. 16.05.2011 1361-пл 584071 Добровiльне страхування здоров’я на випадок хвороби безстроковий
6. 16.05.2011 1361-пл 584072 Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) безстроковий
7. 16.05.2011 1361-пл 584073 Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших
видiв водного транспорту) безстроковий
8. 16.05.2011 1361-пл 584074 Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) безстроковий
9 16.05.2011 1361-пл 584075 Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
безстроковий
10 16.05.2011 1361-пл 584076 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
безстроковий
11 16.05.2011 1361-пл 584077 Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту) безстроковий
12 16.05.2011 1361-пл 584078 Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) безстроковий
13 16.05.2011 1361-пл 584079 Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв безстроковий
14 16.05.2011 1361-пл 584080 Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) безстроковий
15 16.05.2011 1361-пл 584081 Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
безстроковий
16 16.05.2011 1361-пл 584082 Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв безстроковий
17 16.05.2011 1361-пл 584083 Обов’язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд) безстроковий
18 16.05.2011 1361-пл 584084 Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та
санiтарно-епiдемiологiчного характеру. безстроковий
19 16.05.2011 1362-пл 570000 Обов’язкове страхування цивiльної-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв 26.08.2010-25.08.2013
20 04.07.2013 2074 198948 Обов’язкове страхування цивiльної-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв безстроковий
Товариство має 27 регiональних представництв у всiх великих мiстах України.
З метою висококвалiфiкованого обслуговування своїх клiєнтiв страхова компанiя «Український Страховий
Стандарт» є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: провулок Балтiйський, 20, м. Київ, 04073, Україна.
Дану фiнансову iнформацiю подано в українських гривнях (тис.), якщо не вказано iнше.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової звiтностi
(МСФЗ), прийнятими в Українi в редакцiї затвердженої Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
в перекладi, який оприлюднений на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України на дату складання
фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
З 1 сiчня 2015 року набули чинностi наступнi новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та
роз’яснення:
• «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 роки»;
• «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 роки»;
• Змiни до МСФЗ (IAS) 19 «Програми з встановленими виплатами: винагорода робiтникам»;
Данi змiни не мали вплив фiнансова звiтнiсть Товариства.
Iсторична вартiсть
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi, яка визначена в якостi доцiльної
вартостi, за винятком фiнансових активiв, наявних для продажу, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.
Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Нацiональною валютою України є гривня. Таким чином, функцiональною валютою i валютою представлення
звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня.
Облiк iнфляцiї
Починаючи з 1 сiчня 2001 року Україна бiльше не вважається країною з гiперiнфляцiйною економiкою, i з метою
вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї», фiнансова звiтнiсть була виражена в одиницi вимiру, яка дiяла на дату балансу.
Ключовi бухгалтерськi оцiнки й судження при використаннi принципiв облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв та
зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення ґрунтуються на
iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких
формують основу для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших
джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництва поточних подiй, фактичнi
результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Iнформацiя про суттєвi сфери
невизначеностi оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представляється далi.
Основнi причини невизначеностi оцiнок
a. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, наявних для продажу. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, наявних
для продажу являє собою цiну, за якою була б проведена операцiя з цим iнструментом на дату балансу на
найбiльш вигiдному активному ринку, на який Компанiя має безпосереднiй доступ. При оцiнцi справедливої
вартостi фiнансових активiв керiвництво використовує цiну пропозицiї вiдповiдно до котирувань на активному
ринку та , використовує методи дисконтованих грошових потокiв. При використаннi методiв дисконтованих
грошових потокiв керiвництво використовує ставки дисконту, якi використовуються до подiбних iнструментiв i до
емiтентiв з подiбним кредитним рейтингом.
Основнi облiковi оцiнки та припущення
б. Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв. Знос або амортизацiя на
нематерiальнi активи та основнi засоби нараховується протягом термiну їх корисного використання. Строки
корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив буде приносити
прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв
тривалого користування, змiни в використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн балансової вартостi.
в. Податки на прибуток. Iстотнi судження необхiднi для оцiнки резерву на податок на прибуток. В ходi звичайної
дiяльностi здiйснюється велика кiлькiсть операцiй i розрахункiв, остаточна оцiнка податкiв по яких є
невизначеною. В результатi, компанiя визнає податковi зобов'язання виходячи з оцiнок того, чи будуть
додатковi податки та проценти пiдлягати виплатi. Цi податковi зобов'язання визнаються, коли (незалежно вiд
переконаностi компанiї в тому, що позицiї її податкової декларацiї є вiдповiдними) Компанiя вважає, що деякi
позицiї можуть оскаржуватись податковими iнспекцiями i не задовольняти їх повною мiрою пiсля перевiрки.
Компанiя вважає, що вона нараховує податковi зобов'язання належним чином для всiх вiдкритих перiодiв
перевiрки, виходячи з власної оцiнки багатьох факторiв, включаючи минулий досвiд та iнтерпретацiї податкового
законодавства. Данi оцiнки заснованi на оцiнках i припущеннях, i можуть включати в себе ряд складних суджень
про майбутнi подiї. У тiй мiрi, в якiй остаточнi податковi наслiдки таких питань вiдрiзняються вiд визнаних сум,
така вiдмiннiсть буде впливати на витрати з податку на прибуток протягом перiоду, в якому була зроблена
оцiнка.
г. Судовi розгляди. У вiдповiдностi до МСФЗ Компанiя визнає резерв тiльки в разi iснування поточного
зобов'язання за минулою подiєю, можливостi переходу економiчних вигод та достовiрної оцiнки суми витрат по
переходу. У випадках, коли данi вимоги не дотримуються, iнформацiя про непередбачене зобов'язання може

бути розкрита в примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в
поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансове
становище Компанiї. Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд
керiвництва Компанiї оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. Компанiя переглядає
невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити
потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги при прийняттi
рiшення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок та
потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг
процесу, (включаючи його Протягом пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки
юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Компанiї щодо
того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу або оцiнку.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде функцiонувати невизначено
довго в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної
дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаної зi свiтовою
економiчною кризою та полiтичною нестабiльнiстю в Українi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в бiльшiй
мiрi буде залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi буде здiйснювати урядом України. В цей же
час не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо
достовiрно визначити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i
структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає невизначенiсть, яка може
вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї
обслуговувати i платити за своїми боргами у мiру настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не
включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi корегування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
3. Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають
недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть пiдприємств,
обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i обмеження щодо здiйснення валютних операцiй, а також
низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу, високi процентнi ставки.
Уряд вжив ряд заходiв, спрямованих на вирiшення даних питань, однак до теперiшнього часу реформи,
необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не завершенi.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у свiтовiй
економiцi.
Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до непередбачених змiн
економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть полiтичних, юридичних,
податкових та нормативно-законодавчих умов функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного
характеру, може в значнiй мiрi вплинути на можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часте змiнюється.
Парламент України постiйно вносить змiни в Податковий Кодекс України. Податковий Кодекс, який регулює
нарахування та виплату податкiв i зборiв, часто змiнюється, його положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi.
Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують рiзнi точки
зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює
приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв
значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань з податкiв i вiдображає їх у своїй
звiтностi.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами та претензiями. Керiвництво Компанiї
вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi можуть бути наслiдком позовiв та претензiй, у
разi виникнення, не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
4. Основнi принципи фiнансової звiтностi
Переоцiнка iноземної валюти
Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України – гривня.
Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються за офiцiйними курсами обмiну, встановленим
Нацiональним Банком України, на кiнець року. Прибуток або збитки, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов’язань i функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального Банку України на кiнець року включають до складу прибутку або
збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсом на кiнець перiоду не
застосовується до немонетарних статей.

USD EUR
Курс на 31 грудня 2015 24.000667 26.223129
Курс на 31 грудня 2014 15.768556 19.232908
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, грошовi кошти в касi та
короткостроковi банкiвськi депозити.
Вiдображення фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються на балансi Компанiї, представленi грошовими
коштами та їх еквiвалентами, дебiторською та кредиторською заборгованiстю, фiнансовими вкладеннями та
iншими зобов'язаннями.
Фiнансовi iнструменти класифiкуються, як зобов'язання або капiтал, вiдповiдно до контрактних зобов'язань.
Дивiденди, прибуток i збитки, якi вiдносяться до фiнансових iнструментiв, класифiкованих, як актив або
зобов'язання, вiдображаються в звiтностi, як доходи або витрати.
Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Компанiя класифiкує фiнансовi iнструменти за такими категорiями:
- Фiнансовими iнструментами за справедливою вартiстю через прибуток або збиток визнаються фiнансовi
активи або зобов'язання, якi придбанi або понесенi для цiлей продажу або викупу найближчим часом; або якi є
частиною портфеля певних фiнансових iнструментiв, якими управляють спiльно, i для яких iснують докази
нещодавньої короткостроковiй реалiзацiї ринкового прибутку, або якi є похiдними (за винятком похiдних, якi є
ефективним iнструментом хеджування); або тi, якi пiсля первiсного визнання визначенi пiдприємством за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. До них вiдносяться групи фiнансових активiв, визначених за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi управляються, i їх ефективнiсть оцiнена на основi
справедливої вартостi, вiдповiдно з iнвестицiйною полiтикою Компанiї.
- Наявнi для продажу активи є фiнансовими активами, первiсно класифiкованi як наявнi для продажу. Наявнi
для продажу iнструменти включають в себе короткостроковi вкладення i певнi борговi цiннi папери та акцiї. У
данiй категорiї, як правило, вiдображаються фiнансовi активи, утримуванi протягом невизначеного термiну, якi
можуть бути проданi через зменшення лiквiдностi, а також в результатi коливань процентних ставок, валютних
курсiв i цiн на акцiї.
- Фiнансовi iнструменти, утримуванi до закiнчення термiну, є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими
або визначними платежами та фiксованим строком, якi Компанiя вирiшила утримувати до строку погашення.
- Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначними платежами, якi не котируються на ринку активiв. Позики та дебiторська заборгованiсть включають в
себе позики, iнших дебiторiв у звiтi про фiнансовий стан.
Придбанi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за
справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв.
Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких фiнансових
iнструментiв. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх
корисностi.
Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи та зобов'язання, що визнаються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, i всi доступнi для продажу фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, за
винятком тих iнструментiв, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити. Такi iнструменти
облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збиткiв вiд знецiнення.
Всi фiнансовi зобов'язання, за винятком фiнансових iнструментiв, вiдображених через прибуток або збиток,
позики та дебiторська заборгованiсть, i утримуванi до погашення активи оцiнюються за амортизованою вартiстю
з використанням ефективної процентної ставки. Всi цi фiнансовi iнструменти переоцiнюються з урахуванням
зменшення їх вартостi. Короткостроковi дебiтори i кредитори не дисконтуються. Прибутки або збитки, що
виникають в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, вiдображених через прибуток або
збиток, який вiдображається у Звiтi про фiнансовий результат дiяльностi компанiї.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за вирахуванням резерву по
сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю був проведений аналiз заборгованостi
за строками її виникнення та нарахований резерв сумнiвних боргiв. У зв'язку з вiдсутнiстю надiйної iнформацiї
про фiнансовий стан боржникiв i неврегульованостi правових механiзмiв повернення заборгованостi, оцiнка
можливих збиткiв може вiдрiзнятись вiд реальних розмiрiв в майбутньому.
Якщо у компанiї iснує об’єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть
вiдшкодованi, Компанiя створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть
дебiторської заборгованостi й передоплати по страховiй дiяльностi.
Компанiя аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо по
кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв, отриманих в

ходi погашення зазначених сум. Компанiя створює резерв на знецiнення по кожному боржнику.
Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть, яка не пов'язана зi страховою дiяльнiстю,
розрахунки з бюджетом по податках i т.п.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу лише в тому випадку, коли:
• закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому активу;
або
• вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача вiдповiдає критерiям припинення визнання.
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i тiльки тодi,
коли воно погашене, тобто, коли зазначене у договорi зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї
закiнчився.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов’язання за договором.
Iнвестицiї
Згiдно Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 28 "Облiк iнвестицiй в асоцiйованi компанiї», на
момент придбання Компанiя визнає iнвестицiї за собiвартiстю. На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiї
коригується на визнану частку iнвестора в прибутку та збитках об'єкта iнвестицiй. Отриманi вiд об'єкта
iнвестицiй дивiденди зменшують балансову вартiсть iнвестицiй. При необхiдностi Компанiя корегує балансову
вартiсть iнвестицiй для вiдображення змiн частки iнвестора в об'єктi iнвестицiй, що виникають в результатi змiн у
власному капiталi об'єкта iнвестицiй, якi не були включенi в звiт про фiнансовi результати.
Враховуючи той факт, що Компанiя не володiє iнформацiєю про прибутку (збитки) об’єктiв iнвестицiй пiд данi
фiнансовi iнвестицiї cформований резерв сумнiвних боргiв.
Запаси
Придбанi (отриманi) або виготовленi запаси оприбутковуються за первинною вартiстю. Облiк запасiв товарноматерiальних цiнностей ведеться вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 «Запаси».
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi але iнформацiя про них надається в примiтках, за
винятком тих, випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi мiстять економiчнi вигоди, є незначними.
Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається, коли надходження
економiчних вигод є ймовiрним.
Операцiйна оренда
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi операцiї. При
цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв, чи
переходить право користування активом у результатi даної угоди
Компанiя як орендар
Компанiя виступає орендарем основних засобiв.
Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим
активом, капiталiзується при первiсному визнаннi за найменшою з двох величин: справедливою вартiстю
орендованого активу та теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються
на фiнансовi платежi та зменшення орендного зобов'язання таким чином, щоб вiдсоткова ставка була постiйною
по вiдношенню до суми зобов'язання. Процентнi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом найменшого з перiодiв: перiоду оренди та строку
очiкуваного корисного використання, якщо немає достатньої впевненостi щодо їх переходу у власнiсть Компанiї в
кiнцi строку оренди. Операцiйнi оренднi платежi вiдображаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати на
пiдставi лiнiйного методу протягом перiоду оренди.
Основнi засоби
Основнi засоби облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на
знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Та
Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти що були
замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi
ознаки знецiнення iснують керiвництво Компанiї оцiнює вiдшкодовану суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi
активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, в залежностi вiд того,яка з них вища.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою
надходження вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображається у складi прибутку чи
збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах та витратах).
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання основних засобiв без

урахування очiкуваної залишкової вартостi.
Строк корисного використання основних засобiв за групами:
Група Строк корисного використання
Транспортнi засоби 5 рокiв
Офiсне устаткування i меблi 2-4 роки
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї представленi правами користування програмним забезпеченням. Нематерiальнi
активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв
капiталiзуються та амортизуються за лiнiйним методом протягом розрахункового строку служби активiв.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть разом з вiдповiдними сумами накопиченої
амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання нематерiальних
активiв.
Строк корисного використання нематерiальних активiв за групами:
Група Строк корисного використання
Безстроковi лiцензiї здiйснення дiяльностi зi страхування 20 рокiв
Лiцензiї строком дiї 3 роки протягом строку дiї
Програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи 3-5 рокiв
Знецiнення активiв
Згiдно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», вартiсть активу повинна розраховуватися, як вища
з двох нижче визначених величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або прибутковiсть використання активу. Чиста
вартiсть реалiзацiї - це сума, яку можна отримати вiд продажу активу непов'язаним сторонам, яка здiйснюється
за нормальних обставин за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використання активу - це
справжня вартiсть очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї
цього активу i вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Компанiя повинна
застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, та представляти якiсну
оцiнку, здiйснювану керiвництвом, щодо сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце протягом залишкового
строку корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати за ставкою, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
Визнання доходiв
Компанiя отримує доходи вiд продажу страхових полiсiв зi страхування, крiм страхування життя. Договiр
страхування набуває чинностi в повному обсязi з дати, зазначеної в договорi як дата початку його дiї, але не
ранiше дня, наступного зарахування коштiв на поточний рахунок чи в касу страховика страхового платежу у
повному обсязi, якщо iнакше на вказано в договорi. Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя
отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування i перестрахування. Страховi премiї, за
вирахуванням частки перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду дiї страхового полiса.
Договори страхування – це договори, якi передбачають передачу iстотного страхового ризику. Такi договори
також можуть передбачати передачу фiнансового ризику.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, вiд розмiщення
тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв та вiдсотки на залишки по рахункам, i прибуток
вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i
розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його одержання у тому
перiодi, в якому проведена операцiя.
Якщо виникає сумнiв, щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв компанiя нараховує резерв сумнiвних
боргiв.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування
залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого
обсягу i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.
Визнання витрат
Компанiя несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не
пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах,
пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визнанi.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними
витратами i прибутку по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигод очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може
бути простежено тiльки в цiлому або побiчно, витрати у звiтi про фiнансовi результати визнаються на основi

методу рацiонального розподiлу.
Витрата визнається у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi
економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам
визнання як актив у балансi.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi нараховуються у тому перiодi, в якому
вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї.
Невизначенi податковi позицiї
Керiвництво оцiнює невизначенi податковi позицiї Компанiї на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов’язання, що
вiдображаються у вiдношеннi податкiв, визначаються керiвництвом як податковi позицiї iз невисокою iмовiрнiстю
того, що їх вдається вiдстояти у випадку, якщо такi позицiї будуть оскарженнi податковими органами, на пiдставi
тлумачення Компанiєю податкового законодавства, що вступило або практично вступило в силу на кiнець
звiтного перiоду, i будь якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань.
Страховi виплати
Компанiя вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений договiр
страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, визначеним договором страхування , а також наявностi
документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi
його настання, проведеного внутрiшнього службового розслiдування. Страховi виплати у звiтi про сукупнi
доходи включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перерахованi
пред’явникам вимог або постачальникам послуг.
Регреси
Компанiя виробляє виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в межах страхової суми за
наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, якi були визначенi договором страхування. При цьому, у разi
наявностi вини стороною в ДТП i виплати страхового вiдшкодування постраждалiй сторонi, вiдповiдно до
Цивiльного кодексу України, страхова компанiя має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмiрi
виплаченого страхового вiдшкодування. Компанiя оцiнює ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної сторони
i з урахуванням цього вiдображає суми регресiв у складi сум, якi зменшують суму страхових виплат у данiй
фiнансовiй звiтностi.
Резерви незароблених премiй (РНП)
Резерви незароблених премiй на кiнець року були розрахованi пропорцiйно термiну дiї полiсiв, якi ще не
закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй.
Резерви незароблених премiй розраховуються за методом "1/365" (pro rata temporis) за кожним чинним
договором окремо. Загальна величина резервiв незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених
премiй, розрахованих за кожним договором.
Величина резервiв незароблених премiй вiдбивається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Компанiї, як
зобов'язання.
Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй у звiтному перiодi вiдповiдно зменшує
(збiльшує) дохiд вiд страхування.
Резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй являють собою сукупнiсть розрахованих по видах страхування
резервiв:
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв;
• Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi страховi випадки;
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Компанiєю з метою забезпечення майбутнiх
виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування (перестрахування).
Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi, розраховується за методом фiксованого вiдсотка.
Вимоги до перестраховикiв згiдно з договорами перестрахування при настаннi страхових випадкiв у звiтному
перiодi формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як частина перестраховикiв у резервах
iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв у звiтному перiодi
вiдбиваються, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi.
i. Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв
Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, Компанiя здiйснює за наявностi
вiдомих вимог страхувальникiв (перестрахувальникiв) на звiтну дату, що пiдтверджується вiдповiдними заявами.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на звiтну дату є сумою зарезервованих
несплачених сум страхового вiдшкодування за вiдомими вимогами зi страхувальникiв, по яких не прийнято
рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi страхових сум.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi Компанiї, як
зобов'язання.
i. Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi
Формування резервiв незаявлених, але страхових випадкiв, що трапились, Компанiя здiйснює шляхом

резервування частини страхових премiй за страховими випадками, якi сталися в поточному i попереднiх звiтних
перiодах, про настання яких страховику не було заявлено у встановленому порядку. Формування резерву
проводиться з використанням методу фiксованого вiдсотку.
Величина резервiв незаявлених, але страхових випадкiв , що трапились, вiдображається в балансi Компанiї, як
зобов'язання.
Перестрахування
В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв. Такi угоди про
перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву здiйснювати контроль
над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв, i надають додаткову можливiсть для
мiнiмiзацiї ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють перестрахування, за
виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i додатковi витрати по врегулюванню збиткiв, i переданi незаробленi
страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за договорами
перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як суми часток перестраховикiв у
резервах незароблених премiй.
Суми часток перестраховикiв у страхових резервах iнших, нiж резерв незароблених премiй, на звiтну дату
обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були переданi перестраховикам протягом
розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються страховi резерви iншi, нiж резерв незароблених
премiй.
Контракти з перестрахування оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як
помiркована та розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливiсть
iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестраховику.
В галузi перестрахування Компанiя спiвпрацює з компанiями резидентами.
В 2015 роцi Компанiя виконувала свої зобов’язання своєчасно.
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує об’єктивне
свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову вартiсть цього активу до його
вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає
об’єктивнi свiдчення знецiнення активу перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до
фiнансових активiв.
Тест адекватностi зобов’язань
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду компанiя проводить тести адекватностi зобов’язань для перевiрки
адекватностi договiрних зобов’язань. При перевiрцi цих тестiв використовуються поточнi оцiнки майбутнiх
грошових потокiв, витрат на врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд
активiв, якi забезпечують зазначенi зобов’язання. Будь яка вiд’ємна сума негайно вiдноситься на прибуток або
збиток.
Резерви за зобов’язаннями та платежами
Резерви за зобов’язаннями та платежами – це не фiнансовi зобов’язання, сума й термiн яких не визначенi.
Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує
ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов’язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi
вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi.
Зобов'язання за пенсiйними програмами
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй системi України. Дана система вимагає вiд роботодавця виплати
поточних щомiсячних внескiв, якi розраховуються на основi вiдсоткових ставок вiд фонду оплати працi. У звiтi
про фiнансовi результати такi витрати вiднесенi до витрат на ведення справи в тому перiодi, в якому вони були
понесенi.
У Компанiї не iснує iнших пенсiйних програм, програм додаткових виплат при виходi працiвникiв на пенсiю або
iнших значних компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.
Виплати працiвникам
Виплати працiвникам Товариства включають поточнi виплати та виплати при звiльненнi. Поточнi виплати
працiвникам Товариства включають заробiтну плату за окладами, надбавки i доплати, виплати за
невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки та iнший оплачуваний невiдпрацьований час), премiї та iншi
заохочувальнi виплати, якi встановленi внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Нарахована сума
виплат працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов’язанням.
Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення
забезпечення у звiтному перiодi. Виплати за невiдпрацьований час, що не пiдлягають накопиченню, визнаються
зобов’язанням у тому перiодi, у якому час вiдсутностi працiвника на роботi пiдлягає оплатi.
Премiї та iншi заохочувальнi виплати, якi встановленi внутрiшнiми нормативними документами Товариства,
визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi, якщо робота виконана
працiвниками у цьому перiодi, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

Зобов’язання щодо виплат при звiльненнi визнається у разi, якщо Товариство має не вiдмовне зобов’язання
звiльнити працiвника у вiдповiдностi до чинного законодавства, або за умовами контракту (угоди). Оплати
працiвникам за програмами виплат в Товариствi не здiйснюються.
Оподаткування
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю або
має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний
податок на прибуток i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли
вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж
або iншому перiодi.
Товариство сплачує податок на прибуток за ставкою 18%, та податок на дохiд за ставкою 3%.
Згiдно з Податковим Кодексом України, нарахований страховиком податок на дохiд, є рiзницею, яка зменшує
фiнансовий результат до оподаткування такого страховика.
Об'єкт оподаткування податком на дохiд, розраховується як сума страхових платежiв, страхових внескiв,
страхових премiй, нарахованих за договорами страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi,
страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування
страховика тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування.
Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском нових
акцiй, вiдображаються як зменшення власних коштiв акцiонерiв за вирахуванням всiх застосовних податкiв на
прибуток.
5. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2015 р., основнi засоби можуть бути представленi таким чином:
Автомобiлi Меблi, офiсне обладнання та iнше Всього
Первiсна вартiсть
На 31 грудня 2014 685 485 1170
Надходження 285 11 296
Вибуття -166 -166
На 31 грудня 2015 804 496 1300
Амортизацiя
На 31 грудня 2014 281 304 585
Нарахування 187 116 303
Вибуття -127 -127
На 31 грудня 2015 342 419 761
Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2014 404 181 585
На 31 грудня 2015 462 77 539
Станом на 31 грудня 2015 р., нематерiальнi активи можуть бути представленi таким чином:
Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть
На 31 грудня 2014 990
Надходження 3
Вибуття
На 31 грудня 2015 993
Амортизацiя
На 31 грудня 2014 322
Нарахування 149
Вибуття
На 31 грудня 2015 471
Залишкова вартiсть
На 31 грудня 2014 668
На 31 грудня 2015 522
6. Iнвестицiї в наявностi для продажу
Iнвестицiї в наявностi для продажу, вiдображенi за собiвартiстю, станом на 31 грудня можуть бути представленi
таким чином:
2014 2015

Фiнансовi iнвестицiї в наявностi для продажу 41 000 41 000
ВСЬОГО: 41 000 41 000
7. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, станом на 31 грудня може бути представлена наступним
чином:
2014 2015
Розрахунки зi страхувальниками i перестраховиками за страховими премiями 2 589 4 353
ВСЬОГО: 2 589 4 353
8. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iнша дебiторська заборгованiсть може бути представлена таким чином:
2014 2015
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 77 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих
доходiв 742 652
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 155 605
974 1 257
9. Грошовi кошти з обмеженими можливостями використання
У Компанiї є грошовi кошти та їх еквiваленти, розмiщенi на рахунках у банках, стосовно яких розпочато
проведення процедури лiквiдацiї.
Вiдбулося знецiнення грошових коштiв на рахунках у наступних банках: в АТ «Дельта банк» на депозитному
рахунку згiдно договору №Д-22350/07 вiд 11.11.14р. у сумi 2 800 тис.грн; в АТ «Дельта банк» на розрахунковому
рахунку у сумi 56 тис. грн.; у ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит» на розрахунковому рахунку у сумi 170 тис. грн..
10. Грошовi кошти
Грошовi кошти та еквiваленти по валютах, можуть бути представленi в такому виглядi:
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
2014 2015
Поточнi рахунки в банку та каса 7 032 2 580
Депозити 27 650 24 360
ВСЬОГО: 34 682 26 940
Депозити в банках не обтяженi зобов’язаннями.
11. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Компанiя не має вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань.
12. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2015 року оголошений i випущений статутний капiтал Компанiї складався з простих акцiй в
кiлькостi 37 000 356 штук, кожна номiнальною вартiстю 1 гривня. (Станом на 31 грудня 2014 р.: 37 000 356 штук).
Структура статутного капiталу представлена наступним чином:
2014 2015
ТОВ «Автозапчастина-Маркет» 76,95% 76,95%
ТОВ «Юнiон-Торг-2» 0,03% 0,03%
Шаманiн В.П. 0,02% 0,02%
Таiводжи Лiмiтед (Кiпр)
«ЮАНСА ЛIМIТЕД» (Кiпр)
«ПАНДАIЗ ЛIМIТЕД» (Кiпр)
«ВЕЛКО ЛIМIТЕД» (Кiпр) 23%
-9,0%
9,0%
5,0
ВСЬОГО: 100% 100%
13. Резервний капiтал
Резервний (страховий) фонд Компанiї повинен становити не менше, нiж 25% його акцiонерного капiталу. Розмiр
щорiчних вiдрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менше 5% суми прибутку Компанiї. Кошти
резервного (страхового) фонду за рiшенням загальних зборiв Акцiонерiв i в порядку, визначеному
Спостережною Радою, можуть використовуватися на покриття збиткiв вiд дiяльностi Компанiї, виплату
дивiдендiв та на iншi цiлi, що не суперечать українському законодавству.
У вiдповiдностi з українським законодавством, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi законом доходи у

виглядi дивiдендiв або переносити їх у резерв, як це визначено в статутi Компанiї. Подальше використання
коштiв, перенесених у резерв, може бути юридично обмежене; кошти, перенесенi в резерв, як правило, повиннi
використовуватися на цiлi, визначенi в момент передачi. Крiм того, тiльки поточнi прибутки, зазначенi у
фiнансовiй звiтностi , можуть направлятися на дивiденди.
У вiдповiдностi до законодавства України Компанiя зобов’язана створювати резерв коливання збитковостi.
Компанiя розраховує суми цих резервiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вiдповiдних нормативних
актiв. Даний резерв був вiдображений у складi iнших резервiв у капiталi.
У 2015 роцi до складу iнших резервiв був включений резерв коливання збитковостi у сумi 5 323 тис. грн., в 2014
роцi в сумi 5 254 тис. грн.
Резерви коливання збитковостi не пiдлягав перевiрцi адекватностi зобов’язань.
14. Страховi резерви
Рух у страхових резервах за мiнусом частки перестраховикiв протягом 2015 року може бути представлений
таким чином:
Резерв незароблених премiй:
2014 2015
Резерв незароблених премiй 18 530 17 128
Частка перестраховикiв у РНП (721) (4 661)
ВСЬОГО: 17 809 12 467
Резерви iншi, нiж резерви незароблених премiй:
2014 2015
Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв 8 088 6 642
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 5 649 4 886
Частка перестраховикiв у резервi заявлених збиткiв (79)
(14)
ВСЬОГО:
13 658
11 514
15. Довгостроковi забезпечення
На балансi Товариства облiковується забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат на оплату вiдпусток
працiвникiв, якi на 31 грудня представленi наступним чином:
2014 2015
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу
155 216
16. Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня включає:
2014 2015
Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю Заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 191 252
Поточнi зобов’язання по розрахункам з бюджетом 13 366
Поточнi зобов’язання по розрахункам зi страхування 27 22
Поточнi зобов’язання по розрахункам з оплати працi 82 89
Iншi поточнi зобов’язання 9 919 9 331
ВСЬОГО: 10 232
10 060
17. Валова сума отриманих премiй
Валова сума отриманих премiй протягом 2015 року може бути представлена наступним чином:
2014 2015
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 634,2 0
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 31 354,9 22 115,1
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 0 0,2
Страхування вiд нещасних випадкiв 2296,7 2 304,9
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 0 0,2
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 341,2 284,60
Страхування майна 214,9 412,9
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 744,9 1 082,2
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 85,1 107,7
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 85,5 98,3
Страхування фiнансових ризикiв 59,9 0
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
35,3 68,3
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 2,6 5,5
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми договорами) 12 600,4 15
950,5
Страхування медичних витрат 724,5 769,6
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) 190,2 305,6
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
характеру 3,1 9,1
ВСЬОГО: 49 373,4 43 514,7
18. Премiї, сплаченi перестраховикам
Частка страхових платежiв, що належить перестраховикам, може бути представлена наступним чином:
2014 2015
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 6 469,3 7 245,0
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 19 18,3
Страхування майна 15,2 10,0
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
18,5 0
Страхування вiд нещасних випадкiв 0 2,5
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) 0 0,3
ВСЬОГО: 6 522 7 276,1
19. Страховi виплати та страховi вiдшкодування, якi були включенi до складу собiвартостi
Валова сума витрат за страховими вiдшкодуваннями з урахуванням вiдшкодувань перестраховикiв протягом 2015
року може бути представлена наступним чином:
2014 2015
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 11 165,0 8 348,0
Страхування вiд нещасних випадкiв 34,8 52,4
Страхування майна 2,4 0
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту 57,9 232,8
Страхування медичних витрат 53 81,2
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 58,2 0
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) 0 86,8
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 0 19,8
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми договорами) 6 754,1 7
000,5
ВСЬОГО: 18 125,4 15 821,5
20. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати протягом 2014 та 2015 рр. включали:
2014 2015
Оплата працi та нарахування податкiв та обов'язкових платежiв 2 836,1 3 073
Iнформацiйнi послуги 5 516,2 4 539
Професiйнi послуги 340,5 220
Оренда 1 172,4 834
Комунальнi послуги 126,1 148
Канцтовари та матерiали для офiсу 116,9 101
Утримання автотранспорту 867,3 873
Амортизацiйнi вiдрахування 379,6 325
Витрати на вiдрядження 98,5 85
Витрати на зв'язок та iнтернет 238,7 206
Послуги банкiв i витрати на пошту 209,2 151
Iншi 92,5 587
ВСЬОГО: 11 994 11 142

21. Витрати на збут
Витрати на збут послуг протягом 2015 року включали:
2014 2015
Комiсiйна винагорода агенту (аквiзацiйнi витрати) 14 375,7 15 421
Витрати на рекламу та маркетинг 144,3 139
Комiсiйна винагорода за прийом платежiв 99 151
ВСЬОГО: 14 619 15 711
22. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Iншi операцiйнi витрати протягом 2015р. включали:
2014 2015
Списання дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 3353 3 026
Iншi операцiйнi витрати 293 1 006
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 28 5
ВСЬОГО: 3 674 4 037
Iншi операцiйнi доходи протягом 2015 р. включали:
2014 2015
Iншi операцiйнi доходи 2312 3050
ВСЬОГО: 2312 3050
Iншi доходи протягом 2015р. включали:
2014 2015
Iншi доходи 140 204
ВСЬОГО: 140 204
23.Iншi витрати
Iншi витрати протягом 2015 року включали:
2014 2015
Iншi витрати 33 39
ВСЬОГО: 33 39
24. Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи протягом 2015 року включали:
2014 2015
Доходи вiд депозитiв 5 246 5 669
ВСЬОГО: 5 246 5 669
Фiнансовi витрати протягом 2015 року включали:
2014 2015
Фiнансовi витрати 57 ВСЬОГО: 57 25. Витрати з податку на прибуток
Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх премiй за страхуванням. Весь iнший дохiд який
переважно включає вiдсотки вiд розмiщення коштiв на депозити обкладається податком на прибуток на
загальних пiдставах. На витрати для цiлей оподаткування вiдносяться тiльки тi витрати, якi безпосередньо в
результатi операцiй страхування або пов’язанi за збитками вiд iнвестицiйної дiяльностi та збитками вiд
безнадiйної заборгованостi, до складу витрат для цiлей оподаткування не включаються.
Витрати з податку на прибуток вiд страхової та iншої дiяльностi :
2014 2015
Податок на прибуток за ставкою 3% 1 285 1 306
Податок на прибуток за ставками 18% 1010 1 310
ВСЬОГО: 2 295
2 616
26. Пов'язанi сторони
Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами в ходi нормальної економiчної дiяльностi. Пов'язанi сторони
включають в себе асоцiйованi пiдприємства, контролюючу групу акцiонерiв, компанiї, що перебувають пiд
спiльним контролем власникiв Компанiї, ключовий керiвний персонал та їх близьких родичiв, а також компанiї, що
перебувають пiд контролем або суттєвим впливом акцiонерiв. Цiни для пов'язаних сторiн постiйно

переглядаються Компанiєю. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть уявляти собою вiдносини мiж
пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Операцiї з пов'язаними сторонами можуть бути представленi таким чином:
2014 2015
Страховi премiї 2233 1705
Страховi виплати (64,4) (3971,3)
Заборгованiсть за страховими виплатами (сальдо) (3,4) (87,3)
Орендна плата 117,3 45,7
Агентська винагорода 2026 7,5
Придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг 127,0 150,4
Витрати з оплати працi провiдного управлiнського персоналу за 2015 рiк склали 281,6 тис. грн., за 2014 рiк 231,5
тис. грн.
27. Договiрнi i умовнi зобов'язання й операцiйнi ризики
Загальнi економiчнi умови
Українськiй економiцi як i ранiше притаманнi ознаки i ризики ринку, що розвивається. Цi ознаки включають
недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть пiдприємств,
обмежену конвертованiсть нацiональної валюти i обмеження щодо здiйснення валютних операцiй, а також
низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Уряд вжив ряд заходiв, спрямованих на вирiшення даних питань,
однак до теперiшнього часу реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної систем, не
завершенi.
Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до непередбачених змiн
економiчної ситуацiї, якi вплинуть на характер операцiй Компанiї. Невизначенiсть полiтичних, юридичних,
податкових та нормативно-законодавчих умов функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного
характеру, може в значнiй мiрi вплинути на можливiсть Компанiї проводити комерцiйну дiяльнiсть.
Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi утримуються як
державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють нарахування та виплату податкiв i зборiв,
часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових
прецедентiв щодо вирiшення таких проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм
рiзними органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй.
Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в
країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань з податкiв i вiдображає їх у своїй
звiтностi за методом нарахувань.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами та претензiями. Керiвництво Компанiї
вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi можуть бути наслiдком позовiв та претензiй, у
разi виникнення, не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
28. Фiнансовi iнструменти - Управлiння ризиками
Дiяльнiсть Компанiї схильна рiзним фiнансовим ризикам: кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового
ризику (ризик змiни справедливої вартостi або ставки вiдсотка грошових потокiв, а також валютний ризик).
Подiбно всiм iншим галузям бiзнесу, Компанiя схильна до ризикiв, що виникають в результатi використання
фiнансових iнструментiв. Дана примiтка описує цiлi, полiтики та шляхи управлiння зазначеними ризиками, а
також методи їх визначення. Подальша кiлькiсна iнформацiя, пов'язана з даними ризиками, представлена в
данiй фiнансовiй звiтностi. Протягом звiтного перiоду не спостерiгалося iстотних змiн в схильностi Компанiї
ризикам, пов'язаним з фiнансовими iнструментами, її цiлях, полiтиках i шляхах управлiння даними ризиками або
методах їх визначення в порiвняннi з попереднiми перiодами, якщо в даному Примiтцi не вказано iнше.
Основнi фiнансовi iнструменти
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї, що призводять до ризику фiнансових iнструментiв, наступнi:
- Торгова дебiторська заборгованiсть
- Iнвестицiї в не котируючi частковi цiннi папери в Українi
- Грошовi кошти та дорогоцiннi метали у банках
- Торгова та iнша кредиторська заборгованостi
Основнi цiлi, полiтики та шляхи
Загальна програма Компанiї з управлiння ризиками визнає непередбачуванiсть фiнансових ризикiв i нацiлена на
мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу зазначених ризикiв на фiнансове положення Компанiї. Управлiння
ризиками здiйснюється фiнансовим директором Компанiї у вiдповiдностi з полiтикою, затвердженої Зборами
акцiонерiв. Голова Правлiння Компанiї визначає i оцiнює фiнансовi ризики в тiснiй спiвпрацi з операцiйними
пiдроздiлами Компанiї. Управлiння Компанiєю надає всеосяжне керiвництво i операцiйнi принципи загального
управлiння ризиками, а також письмовi полiтики щодо окремих сфер, таких як: валютний ризик, процентний

ризик, кредитний ризик i надлишок лiквiдностi з iнвестицiй.
Збори акцiонерiв несуть вiдповiдальнiсть за визначення цiлей i полiтик Компанiї щодо управлiння ризиками,
залишаючи за собою остаточну вiдповiдальнiсть за них. Правлiння розподiляє обов'язки за розробку та
операцiйнi процеси, що забезпечують ефективне застосування даних цiлей i полiтик до фiнансової дiяльностi
Компанiї. Збори акцiонерiв одержують щомiсячнi повiдомлення вiд Голови Правлiння компанiї, за допомогою
яких вони вивчають ефективнiсть здiйснюваних процесiв i вiдповiднiсть встановлюваних цiлей i полiтик. Метою
дiяльностi Зборiв акцiонерiв є створення полiтик, спрямованих на зниження ризикiв наскiльки це видається
можливим так, щоб конкурентоспроможнiсть i гнучкiсть Компанiї не були схильнi до надмiрного негативного
впливу зазначених ризикiв. Бiльш детальна iнформацiя щодо даних полiтик викладена нижче.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансових збиткiв Компанiї, якщо замовник (страхувальник, перестрахувальник) або
зустрiчна сторона по фiнансовому iнструменту не виконують своїх зобов'язань за контрактом. В основному,
Компанiя схильна кредитному ризику у зв'язку з продажем страхових продуктiв в кредит українським клiєнтам i
нерезидентам (розстрочка платежу), а також простроченням платежiв страхувальниками у зв'язку з їх
банкрутством або погiршенню фiнансового становища.
У вiдповiдностi з внутрiшньою полiтикою оцiнки ризику Компанiї, кожен новий страхувальник оцiнюється до
укладення з ним договору страхування; основними показниками кредитоспроможностi клiєнта є його страхова
iсторiя i мiцнiсть балансу (виходячи з даної iнформацiї формується страховий тариф). При вступi в комерцiйнi
вiдносини з Компанiєю, новому страхувальнику пропонуються умови бiльш жорсткi, нiж тi, що поширюються на
страхувальникiв, якi мають бiльш тривалу страхову iсторiю в Компанiї. Цi умови передбачають, як правило,
оплату страхових послуг в момент укладання договору. Компанiя класифiкує торговельну дебiторську
заборгованiсть за категорiями виходячи з термiну її виникнення. На дату звiтностi Компанiя має iстотний обсяг
простроченої дебiторської заборгованостi (перiод непогашення перевищує 3 календарнi роки з моменту
виконання зобов'язань Компанiєю). У вiдношеннi простроченої заборгованостi Керiвництвом Компанiї
проводиться iнтенсивна робота з боржниками, розробляються графiки погашення заборгованостi, отриманi
гарантiйнi листи про сплату протягом фiнансового року, також данi суми забезпеченi майном поручителiв.
Максимальна схильнiсть до таких компонентiв кредитного ризику, як торговельна та iнша дебiторська
заборгованiсть на дату звiтностi, також пов'язана зi справедливою вартiстю торгової та iншої дебiторської
заборгованостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти, а також депозити в банках та фiнансових установах також сприяють зростанню
кредитного ризику. Оскiльки Компанiя постiйно оцiнює фiнансову стiйкiсть банкiв, з якими вона взаємодiє в
Українi, ризик невиконання банками своїх зобов'язань перед Компанiєю iстотний з точки зору Компанiї. Цей
ризик частково знижується за допомогою полiтики диверсифiкацiї при розмiщеннi грошових коштiв в українських
банках, крiм того, українським законодавством передбачено можливiсть розмiщення на депозитних рахунках у
жоднiй банкiвськiй установi не бiльше 10% вiд загальної суми технiчних страхових резервiв.
Максимальний ризик такого компонента кредитного ризику, як грошовi кошти та їх еквiваленти, i депозити в
банках та iнших фiнансових установах на дату звiтностi, представлений справедливою вартiстю залишкiв
грошових коштiв, що пiдлягають виплатi такими банками та фiнансовими установами (iнформацiя розкрита в
Примiтцi 4).
Компанiя не укладає деривативи з метою управлiння кредитним ризиком. Тим не менш, в деяких окремих
випадках Компанiя може вжити заходiв iз зниження таких ризикiв, якщо їх концентрацiя iстотна.
В результатi кредитного контролю та процедур по оцiнцi ризику, Компанiя не очiкує виникнення будь-яких
збиткiв вiд невиконання своїх зобов'язань зустрiчними сторонами на дату звiтностi у зв'язку з фiнансовими
iнструментами, якi беруть участь в поточнiй дiяльностi Компанiї.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає у зв'язку з управлiнням Компанiєю своїм оборотним капiталом, а також основними
сумами погашення по борговим iнструментам Компанiя. Ризик полягає в тому, що Компанiя буде стикатися з
труднощами в процесi виконання своїх зобов'язань у мiру настання строку їх оплати. Це може зробити
негативний вплив на безперервнiсть дiяльностi Компанiї та результати її дiяльностi. Розумне управлiння
ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримання достатньої кiлькостi грошових коштiв.
Полiтика Компанiї спрямована на забезпечення постiйної наявностi достатньої кiлькостi грошових коштiв з
метою виконання своїх зобов'язань у мiру настання строку їх оплати. Для цiєї мети Компанiя виробляє
розмiщення наявних коштiв технiчних резервiв на банкiвських депозитах, цiннi папери українських емiтентiв,
правах вимог до перестраховикiв.
У разi недостатнiх залишкiв грошових коштiв на поточних рахунках у результатi суттєвих страхових виплат,
Компанiя може вдатися до переводу частини коштiв, розмiщених на депозитних рахунках, на поточнi рахунки i
направити на фiнансування поточних потреб Компанiї. Компанiя для фiнансування поточної дiяльностi не
вдається до таких фiнансових iнструментiв як кредити i овердрафти.
Ринковий ризик
Ринковий ризик може виникнути в зв'язку з використанням Компанiєю процентних, товарних, виражених в

iноземнiй валютi фiнансових iнструментiв. Даний ризик полягає в коливаннi справедливої вартостi або майбутнiх
грошових потокiв фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiною процентних ставок (вiдсотковий ризик) i курсу
валют (валютний ризик). Станом на 31 грудня 2015 року, у Компанiї не було iнвестицiй в такi iнструменти.
Процентний ризик потоку грошових коштiв i справедливої вартостi
Оскiльки у Компанiї є iстотна кiлькiсть процентних активiв, її доходи та операцiйнi грошовi потоки залежать вiд
змiн ринкових ставок.
Процентний ризик Компанiї виникає у зв'язку з розмiщенням грошових коштiв на депозитних рахунках у банках.
Потенцiйно, депозити, розмiщенi за плаваючою ставкою пiддають Компанiю процентному ризику потоку
грошових коштiв. Депозити, розмiщенi за фiксованими ставками, пiддають Компанiю процентному ризику
справедливої вартостi. Операцiйна полiтика Компанiї укладена в пiдтримцi, принаймнi, 80% своїх депозитiв у
iнструментах за фiксованою ставкою. Станом на 31 грудня 2015 року, всi депозити Компанiї мали фiксованi
ставки .
Компанiя аналiзує процентний ризик на щомiсячнiй основi. Аналiз чутливостi здiйснюється шляхом застосування
рiзних процентних ставок за депозитами, розмiщеними за фiксованими ставками.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик змiни вартостi фiнансового iнструменту у зв'язку зi змiною курсiв обмiну
валют. Фiнансове становище та грошовi потоки Компанiї схильнi до впливу коливання курсiв обмiну iноземних
валют.
Страховий ризик
У вiдповiдностi до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної в майбутньому подiї, позначеної
договором страхування, яка може призвести до виплати Страховиком вiдшкодування власниковi полiса
(договору страхування). З метою мiнiмiзацiї страхового ризику Компанiя виробляє оцiнку значущостi ризику
страхування за кожним договором страхування при його отриманнi вiд Страхувальника з використанням
розроблених правил андеррайтингу для кожного виду страхування. Компанiєю оцiнюється страхова iсторiя
кожного об'єкта страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманнi в
залежностi вiд виду страхування та дiючої полiтики Компанiї щодо диверсифiкацiї ризикiв страхового портфеля.
У разi перевищення страхової суми по окремому предмету договору страхування 10% вiд суми статутного
капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, Компанiя передає ризики в сумi перевищення
зазначеного розмiру у перестрахування.
При стандартних умовах залучення ризику в компанiї застосовується наступна полiтика розмiщення ризикiв у
перестрахуваннi:
Страхуються ризик Власне утримання
Страхування майна – 1 000 000 грн.
Страхування транспортних ризикiв 600 000 грн.
Страхування нещасних випадкiв 300 000 грн.
Страхування вантажiв 600 000 грн.
Iншi види страхування 150 000 грн.
Страховий ризик Компанiї сконцентрований у межах договорiв страхування по «Страхуванню наземного
транспорту (крiм залiзничного)», на який припадає бiльше 52,8% вiд загального обсягу страхових виплат (з
урахуванням вiдшкодувань перестраховикiв) Компанiї за 2015рiк.
На 31 грудня 2015 року Компанiя не має iстотних страхових претензiй, що виникли в минулих звiтних перiодах, за
якими зберiгається невизначенiсть щодо суми та строкiв вiдшкодування.
Договори страхування Компанiї не мiстять вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв.
Розкриття iнформацiї про капiтал
Визначення капiталу Компанiї полягає в капiталi звичайних акцiй, накопиченого нерозподiленого прибутку та
iнших резервах капiталу. Керiвництво бачить свою роль в якостi корпоративних кураторiв, якi несуть
вiдповiдальнiсть за збереження та зростання капiталу, а також за отримання акцiонерами необхiдної суми
прибутку.
Цiлi Компанiї в задачi пiдтримки i зростання капiталу:
- Забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому з метою надання прибутку
акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим сторонам;
- Зниження i контроль над ризиками, яким пiддається операцiйна i конкурентне середовище активiв Компанiї, а,
отже, збереження цiлiсностi Компанiї;
- Забезпечення достатньої суми прибутку акцiонерiв шляхом реалiзацiї страхових продуктiв, що користуються
попитом у замовникiв за тарифами, вiдповiдним рiвню ризику i очiкуванням акцiонерiв.
Компанiя встановлює суму капiталу, який їй необхiдний, пропорцiйно ризикам. Компанiя управляє структурою
свого капiталу i коригує її з урахуванням змiн економiчної ситуацiї i характеристик ризику. Основнi активи
Компанiї складаються, головним чином, з грошових коштiв та фiнансових iнвестицiй. При цьому пакет даних
iнвестицiй досить диверсифiкований, що дає пiдстави змiцнення фiнансового становища Компанiї.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, Компанiя може випустити новi акцiї, змiнити суму дивiдендiв,

що виплачуються акцiонерам, погасити заборгованостi, повернути капiтал акцiонерам або реалiзувати активи
для полiпшення грошової позицiї. Як показує досвiд, першi три методи використовувалися з метою отримання i
пiдтримки бажаної структури капiталу. Компанiя управляє капiталом на основi спiввiдношення позикового
капiталу до власного (D / E спiввiдношення). Дане спiввiдношення розраховується як спiввiдношення чистої
заборгованостi до власного капiталу. Чиста заборгованiсть розраховується як загальна сума заборгованостi (як
показано в балансi) за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Власний капiтал включає всi компоненти
капiталу, такi як: акцiонерний капiтал, емiсiйний дохiд, частка меншостi, нерозподiлений прибуток i резерв
переоцiнки.
Традицiйно, стратегiя Компанiї ґрунтувалась на пiдтримцi спiввiдношення D / E на рiвнi максимум 0,6 (60%). У
2015 роцi, як i в попереднi роки цей показник не перевищував зазначеного рiвня. Керiвництво вважає, що для
Компанiї, як для операцiйної компанiї i публiчно-правової органiзацiї, пiдтримання невисокого рiвня позикових
коштiв має велике значення для збереження капiталу. Надмiрне залучення позикових коштiв - певне Компанiєю
як перевищення показника D / E 0,6 - може бути виправдано тiльки у виняткових обставинах i для ухвалення
такого рiшення необхiдно одноголосне рiшення всього керiвництва.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля звiтної дати
Подiя Наявнiсть
Прийняття рiшення щодо реорганiзацiї Товариства нi
Оголошення плану про припинення дiяльностi нi
Оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її запровадження нi
Iстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу, iншi вибуття активiв або
експропрiацiя значних активiв урядом нi
Знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi, аварiї, стихiйного лиха або iншої надзвичайної подiї нi
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в курсах обмiну iноземних валют нi
Прийняття законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства (ставка НБУ), змiна курсiв валют так
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслiдок надання значних
гарантiй нi
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу нi
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Установою пiсля дати балансу нi
Укладення контрактiв щодо значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй нi
Оголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранiше була визнана сумнiвною. нi
Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їхньої вартостi, визначеної на дату
балансу. нi
Продаж запасiв, який свiдчить про необґрунтованiсть оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу нi
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фiнансової звiтностi нi
Голова Правлiння Коваленко Є.В.
Головний бухгалтер Нестерук М.О.
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