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

34. Примітки: До складу регулярної рi чної i нформацi ї не включенi наступнi форми: 

"I нформацi я щодо посади корпоративного секретаря" - на кi нець звi тного перi ода емi тент не мав
посади корпоративного секретаря.

"I нформацi я про рейтингове агентство" - за звi тний перi од емi тент не користувався послугами

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

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

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

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

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

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

4) інформація про похідні цінні папери

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)



рейтингових агенцi й.

"I нформацi я про засновникi в та/ або учасникi в емi тента" - для приватних акцi онерних товариств ця
форма не заповнюється.

"I нформацi я про дивi денди" - для приватних акцi онерних товариств ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про юридичних осi б, послугами яких користується емi тент" - для приватних акцi онерних
товариств ця форма не завповнюється.

" Опис бi знесу" - для приватних акцi онерних товариств ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про забезпечення випуску боргових цi нних паперi в" - для приватних акцi онерних товариств
ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про облi гацi ї емi тента" - за звi тний перi од випускi в облi гацi й  емi тента не
реєструвалося.

"I нформацi я про i ншi цi ннi папери, випущенi емi тентом" - за звi тний перi од випускi в i нших цi нних
паперi в  емi тента не реєструвалося.

"I нформацi я про похi днi цi ннi папери" - за звi тний перi од випускi в похi дних цi нних паперi в  не
реєструвалося.

"I нформацi я про викуп власних акцi й протягом звi тного перi оду" - за звi тний перi од викупу власних
акцi й не вi дбувалося.

"I нформацi я про обсяги виробництва та реалi зацi ї основних видi в продукцi ї" - не обов' язкова для
заповнення емi тентами, вид дi яльностi по класифi катору яких не вi дноситься до переробної, добувної
промисловостi тощо.

"I нформацi я про собi вартi сть реалi зованої продукцi ї" - не обов' язкова для заповнення емi тентами,

вид дi яльностi яких по класифi катору не вi дноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

" Фi нансова звi тнi сть емi тента, яка складена за положеннями ( стандартами) бухгалтерського облi ку" -

за звi тний перi од емi тент не складав звi тнi сть вi дповi дно до П( С) БО.

" Звi т про стан об' єкта нерухомостi" - за звi тний перi од емi тент не випускав цi льових облi гацi й,

виконання зобов' язань за якими забезпечене об' єктами нерухомостi.

" Текст аудиторського висновку ( звi ту)" - приватнi акцi онернi товариства цю форму не подають.

"I нформацi я про прийняття рi шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинi в" - за
звi тний перi од емi тент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинi в.

"I нформацi я про прийняття рi шення про надання згоди на вчинення значних правочинi в" - за звi тний
перi од емi тент не надавав згоди на вчинення значних правочинi в.

"I нформацi я про прийняття рi шення про надання згоди на вчинення значних правочинi в, щодо вчинення
яких є заi нтересованi сть" - за звi тний перi од емi тент не надавав згоди на вчинення значних
правочинi в, щодо вчинення яких є заi нтересованi сть.

"I нформацi я про випуски i потечних облi гацi й" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я про розмi р i потечного покриття та його спi ввi дношення з розмi ром ( сумою) зобов' язань за
i потечними облi гацi ями з цим i потечним покриттям" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я щодо спi ввi дношення розмi ру i потечного покриття з розмi ром ( сумою) зобов' язань за
i потечними облi гацi ями з цим i потечним покриттям на кожну дату пi сля змi н i потечних активi в у
складi i потечного покриття, якi вi дбулися протягом звi тного перi оду" - за звi тний перi од емi тент не
випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про замi ни i потечних активi в у складi i потечного покриття або включення нових i потечних
активi в до складу i потечного покриття" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних
паперi в.

" Вi домостi про структуру i потечного покриття i потечних облi гацi й за видами i потечних активi в та
i нших активi в на кi нець звi тного перi оду" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних
паперi в.

" Вi домостi щодо пi дстав виникнення у емi тента i потечних облi гацi й прав на i потечнi активи, якi

складають i потечне покриття за станом на кi нець звi тного року" - за звi тний перi од емi тент не
випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про наявнi сть прострочених боржником строкi в сплати чергових платежi в за кредитними
договорами ( договорами позики), права вимоги за якими забезпечено i потеками, якi включено до складу
i потечного покриття" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про випуски i потечних сертифi катi в" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я щодо реєстру i потечних активi в" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

" Основнi вi домостi про ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

"I нформацi я про випуски сертифi катi в ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

"I нформацi я про осi б, що володi ють сертифi катами ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав
сертифi катi в ФОН.

" Розрахунок вартостi чистих активi в ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

" Правила ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В.І

П."

4. Територія (область) м. Київ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серiя А01 № 769669
3. Дата проведення державної реєстрації 17.11.2000

5. Статутний капітал (грн.)     11350500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників (осіб.)         10

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

10. Органи управління підприємства Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними
товариствами не заповнюється.

2) МФО банку 380805

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ

5) МФО банку 380805

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"
3) Поточний рахунок 26507663

6) Поточний рахунок 26506664

11. Банки, що обслуговують емітента :



13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний
агровиробничий комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД"2) Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30033386

5) Опис
Частка в статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий
комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД" складає 794,4 тис.
грн., що становить 49,775 вiдсоткiв статутного капiталу
товариства. Придбана.для поповнення активiв Товариства.

4) Місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто Глухiв, площа Рудченка,

1) Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г."
2) Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31924342

5) Опис Частка в статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г." складає 780,0 тис. грн., що
становить 15,15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства.
Придбана.для поповнення активiв Товариства.

4) Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 36-А



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

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Медичне страхування (безперевне страхування здоров'я) 584418 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування вiд нещасних випадкiв 584419 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення кредиту)

584420 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування фiнансових ризикiв 584421 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

584422 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

584423 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 584424 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 584433 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис ис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

584425 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.



1 4 532
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 584426 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування медичних витрат 584427 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 16.02.2006 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України,
що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю,
за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

584429 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис с Строк дiї з 12.04.2007 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

584428 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

.  .

Опис Строк дiї з 16.02.2006 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 584431 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 16.02.2006 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страх.цив.вiдпов.суб'єктiв госп-ня за шкоду,яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах
пiдвищ.небезпеки,включаючи пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти,госп. дiя-сть на яких може призвести до
аварiй екол.та сан.-епiд.х-ру

584432 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг
України

д/н

Опис Строк дiї з 16.02.2006 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 584430 02.06.2011 Державна комiсiя з регулювань ринкiв фiнансових послуг

України
д/н

Опис Строк дiї з 20.04.2006 безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 284198 05.12.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у

сферi ринкiв фiнансових послуг
д/н

Опис Строк дiї з 19.11.2013 - безстроковий. Лiцензiя безстрокова, тому iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не надається.



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

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Золотаренко Ольга Вячеславiвна
1) Посада Голова правлiння

5) Освіта Вища економiчна
4) Рік народження 1982

6) Стаж роботи (років) 10
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ СК " В.I П." Перший заступник Голови правлiння.

9) Опис           До компетенцiї Голови Правлiння належить: Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який має
право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними
справами Товариства, органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв товариства та Наглядової Ради
Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з третiми сторонами, вести переговори та вчиняти
правочини вiд iменi Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдання Правлiння. Голова Правлiння,
вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядовою
Радою та iншими органами Товариства. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та
Наглядовiй Радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. 1.затвердження штатного розкладу Товариства,
прийняття та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, їх заохочення та вживання заходiв дисциплiнарного
стягнення; 2. визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати вiдповiдно до затвердженої системи
оплати працi працiвникiв Товариства; 3. розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 4. прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi
працiвникiв Товариства (за винятков посадових осiб Товариства); 5. органiзацiя поточного контролю за
оперативною дiяльнiстю Товариства; 6. право пiдпису довiреностей; 7. вiдкриття рахункiв у банкiвських
установах; 8. видання наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства обов'язкових для виконання всiма
працiвниками товариства; 9. розпорядження вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства
України майном та коштами Товариства; 10. розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; 11. призначення та
звiльнення з посади керiвникiв структурних пiдроздiлiв; 12. виконання iнших функцiй, що випливають з цього
Статуту, чинного законодавства України, або переданi йому за рiшенням iнших органiв у Правлiння Товариства.
Як Члена Правлiння належить компетенцiї: 1. розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
2. визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль
за їх виконанням; 3. органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання
звiтностi; 4. проведення страхування та перестраховування; 5. розробка та затвердження органiзацiйної
структури Товариства; 6. затвердження правил страхування та iнших нормативних документiв з питань
страхування; 7. встановлення та затвердження системи оплати працi працiвникiв Товариства та апарату
Правлiння; 8. вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 9. розгляд рiчного звiту та
балансу Товариства; 10. розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок; 11. заслуховування звiтiв посадових осiб
структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття вiдповiдних рiшень; 12. керiвництво роботою структурних
пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них завдань; 13. затвердження рiчних звiтiв структурних
пiдроздiлiв Товариства; 14. визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 15.
наданя наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть в порядку та строки
передбаченi законодавством; 16. iншi питання за винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв та
посадових осiб Товариства Кожний член Правлiння товариства має право вимагати проведення засiдання
Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Члени Наглядової Ради, а також представник
профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд
iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях Правлiння товариства. Змiни посадової
особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж
керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 12.01.2009 р. по даний час обіймає
посаду Голови правлiння ПрАТ "СК "В I П". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших
підприємствах: Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агора", 01015, м. Київ, вулиця
Московська, буд. 46/2.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.01.2009 безстроково



3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Ткачук Оксана Iванiвна
1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта Вища економiчна
4) Рік народження 1965

6) Стаж роботи (років) 18
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ Страхова компанiя " Гарант-Фарм ", головний бухгалтер

9) Опис           Повноваження та обов'язки: 1. Органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової
дiяльностi Товариства, контроль за економним використанням матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв i
збереженням власностi Товариства. 2. Органiзацiя облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i
основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом,
облiк витрат виробництва та обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї послуг, результатiв
господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль за
законнiстю, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками
Товариства, правильне нарахування та перерахування платежiв до державного бюджету, платежiв до фондiв,
погашення в установленi строки заборгованостi банкам, вiдрахування коштiв у фонди та резерви. 3.Забезпечення
рацiональної органiзацiї облiку та звiтностi на Товариствi, розробку та виконання заходiв, направлених на
дотримання державної дисциплiни та змiцнення господарських розрахункiв. 4. Органiзацiя проведення
економiчного аналiзу господарсько - фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою
виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат та невиробничих витрат. 5. Персональна
вiдповiдальнiсть за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та
платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної плати, проведення iнвентаризацiї грошових коштiв,
товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв. 6. Здiйснення заходiв щодо попередження недостач,
незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i
господарського законодавства. 7. Участь в оформленнi матерiалiв з недостач та нецiльового використання
грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв до
слiдчих та судових органiв. 8. Ведення роботи з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової
дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерського
балансу недостач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв,
оформлення i передачi їх в установленому порядку в архiв. 9.Забезпечення своєчасного складання бухгалтерської
звiтностi на пiдставi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її в установленому порядку
до вiдповiдних органiв. 10.Дотримання законодавства з охорони працi, вирiшувати фiнансування заходiв з
охорони працi, передбачених колективним договором та комплексними планами з охорони працi. 11.Здiйснення
керiвництва дiяльнiстю працiвникiв бухгалтерiї. 12.Персонально вiдповiдальнiсть за зберiгання архiвних
документiв Товариства. Змiни посадової особи в звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи -18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять
рокiв: : З 03.02.2004 р. по даний час обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "СК "В I П".  Посади, якi обiймає
посадова особа на будь-яких iнших підприємствах: Внутрішній аудитор, Приватне акціонерне товариство
"Велта", 01015, м. Київ, вулиця Московська, буд. 46/2.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

03.02.2004 безстроково



3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Ковальчук Володимир Семенович
1) Посада Голова Наглядової Ради

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1946

6) Стаж роботи (років) 17
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПрАТ "СК "В.І П." Голова наглядової ради.

9) Опис           Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори , органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Приймає участь у вирiшеннi питань,
що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень,
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових
Загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 4. прийняття
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8. обрання та
припинення повноважень виконавчого органу; 9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах; 15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17. прийняття рiшення
про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 18.
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних
паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22. прийняти рiшення
про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог
законодавства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи -
17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Голова Наглядової ради. Iнформацiї щодо посад, якi
обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства немає. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити повноваження голови
Наглядової ради Ковальчука Володимира Семеновича у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi з
27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на три роки
головою Наглядової ради Ковальчука Володимира Семеновича у зв'язку з припиненням повноважень
попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого
рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Ковальчук В.С. є
акцiонером ПрАТ "СК "В.I П.". Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано
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ПрАТ "СК "В.I П.".

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Терехова Оксана Володимирiвна
1) Посада Член Наглядової Ради

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1973

6) Стаж роботи (років) 12
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПрАТ "СК "В.І П." Голова наглядової ради.

9) Опис           Як Член Наглядової Ради приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної
компетенцiї Наглядової ради: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату
їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно
до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8. обрання та припинення
повноважень виконавчого органу; 9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10.
прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах; 15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17. прийняття рiшення
про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 18.
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних
паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22. прийняти рiшення
про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог
законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи -
12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - член Наглядової ради. Iнформацiї щодо посад, якi обiймає посадова особа на
будь-яких iнших пiдприємствах, у Товариства немає. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради Терехової Оксани Володимирiвни у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Володiє 80 % в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з
27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на три роки
членом Наглядової ради Терехову Оксану Володимирiвну у зв'язку з припиненням повноважень попереднього
складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення -
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рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Терехова О.В. є акцiонером
ПрАТ "СК "В.I П.". Володiє 80 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "СК "В.I
П.".

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Миронюк Олена Михайлiвна
1) Посада Член Наглядової Ради

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1967

6) Стаж роботи (років) 12
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПрАТ "СК "В.І П." Голова наглядової ради.

9) Опис           Як Член Наглядової Ради приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної
компетенцiї Наглядової ради: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату
їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно
до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7.
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; 8. обрання та припинення
повноважень виконавчого органу; 9. затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10.
прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та
припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за
винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 14. визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах; 15. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17. прийняття рiшення
про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; 18.
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань
або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19. прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних
паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; 21. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм
простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22. прийняти рiшення
про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, що до вчинення якого є заiнтересованiсть вiдповiдно до вимог
законодавства. Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад - член
Наглядової ради. Iнформацiї щодо посад, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, у
Товариства немає. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена
Наглядової ради Миронюк Олени Михайлiвни у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Згоди на
розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ
"СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.04.2017 на 3 роки



27.03.2014 р. до 14.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними загальними зборами Товариства 14.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на три роки
членом Наглядової ради Миронюк Олену Михайлiвну у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу
Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава такого рiшення - рiшення
рiчних загальних зборiв ПрАТ "СК "В.I П.", протокол № 29 вiд 14.04.2017 р. Миронюк О.М. є акцiонером ПрАТ
"СК "В.I П.". Володiє 10 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "СК "В.I П.".

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Хiлiнська Iрина Леонардiвна
1) Посада Внутрiшнiй аудитор

5) Освіта Вища економiчна
4) Рік народження 1962

6) Стаж роботи (років) 34
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний бухгалтер ПрАТ "Велта".

9) Опис           Повноваження та обов'язки: - Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та
ефективностi системи внутрiшнього контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику,
притаманного дiяльностi Установи, а також оцiнювати його. - Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за
дотриманням працiвниками Установи встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень
згiдно з покладеними на них обов'язками. - Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного
законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi
регулюють дiяльнiсть Установи. - Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення дiй, результатом
яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг.
- Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та
здiйснювати контроль за їх виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних
пiдроздiлiв Установи документiв на всiх носiях. - Забезпечувати повноту документування кожного факту
перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки,
та рекомендацiї, наданi керiвництву Установи. Протягом звiтного перiоду змiни посадової особи не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелiк
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Головний бухгалтер ПрАТ "Велта". Посади, якi обiймає посадова особа
на будь-яких iнших підприємствах: Головний бухгалтер, Приватне акціонерне товариство "Велта", 01015, м.
Київ, вулиця Московська, буд. 46/2.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

03.12.2012 безстроково



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова правлiння Золотаренко Ольга
Вячеславiвна

              0   0.00000000000               0               0               0               0

Головний бухгалтер Ткачук Оксана Iванiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0
Голова Наглядової Ради Ковальчук Володимир

Семенович
           1610  10.00000000000            1610               0               0               0

Член Наглядової Ради Терехова Оксана
Володимирiвна

          12880  80.00000000000           12880               0               0               0

Член Наглядової Ради Миронюк Олена
Михайлiвна

           1610  10.00000000000            1610               0               0               0

Внутрiшнiй аудитор Хiлiнська Iрина
Леонардiвна

              0   0.00000000000               0               0               0               0

      16100          0        0        0Усього        16100 100.00000000000



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи Кількість за видами акційІдентифікаційний
код юридичної

особи
Місцезнаходження Кількість акцій

(штук)
Від загальної

кількості акцій(%) Прості іменні Привілейовані
іменні

0 0.000000000000 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості іменні Привілейовані

іменні

Кількість за видами акцій

Терехова Оксана Володимирiвна 12880 80.000000000000 12880 0

Ковальчук Володимир Семенович 1610 10.000000000000 1610 0

Миронюк Олена Михайлiвна 1610 10.000000000000 1610 0

Усього 16100 100.000000000000 16100 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис ПОРЯДОК  ДЕННИЙ  РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:     

1.Обрання лiчильної комiсiї та надання їй повноважень на засвiдчення бюлетенiв для голосування
на цих рiчних загальних зборах Товариства.
2.Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
3.Розгляд звiту правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства.
4.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту наглядової ради Товариства.
5.Розгляд звiту органа контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв перевiрки органом контролю фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (збитку) Товариства за пiдсумками роботи в 2016
роцi.
8.Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
9.Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження
нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П.", надання
повноважень на його пiдписання та проведення державної реєстрацiї.
11.Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом викладення його
у новiй редакцiї.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного,  - Голова Правлiння
Золотаренко Ольга Вячеславiвна.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
1. Обрання лiчильної комiсiї та надання їй повноважень на засвiдчення бюлетенiв для голосування
на цих рiчних загальних зборах Товариства.
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю на рiчних загальних зборах Товариства в кiлькостi 2 (двох) осiб
у складi: Ткачук Марина Леонiдiвна - голова лiчильної комiсiї, Лебеденець Вiталiй Миколайович -
член лiчильної комiсiї, з затвердженням наступного порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування на цих рiчних загальних зборах: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом
голови лiчильної комiсiї з зазначенням його прiзвища та iнiцiалiв i печаткою Товариства.
2.Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
Вирiшили: Обрати головою рiчних загальних зборiв Товариства Ковальчука Володимира
Семеновича, а секретарем Золотаренко Ольгу Вячеславiвну.
3.Розгляд звiту правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства.
Вирiшили: Визнати роботу правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною. 
4.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
5.Розгляд звiту органа контролю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду висновкiв перевiрки органом контролю фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства.
Вирiшили: Затвердити висновок внутрiшнього аудитора за наслiдками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
7.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (збитку) Товариства за пiдсумками роботи в 2016
роцi.
Вирiшили: Збиток за пiдсумками роботи Товариства в 2016 роцi в сумi 60 тисяч гривень списати за
рахунок нерозподiленого прибутку за попереднi роки. 
8.Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ковальчука Володимира
Семеновича та членiв наглядової ради Товариства Терехової Оксани Володимирiвни i Миронюк
Олени Михайлiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.

Дата проведення 14.04.2017

Чергові Позачергові
X



9.Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Обрати термiном на три роки на безоплатнiй основi головою наглядової ради
Товариства Ковальчука Володимира Семеновича та членами наглядової ради Товариства Терехову
Оксану Володимирiвну i Миронюк Олену Михайлiвну в зв'язку з припиненням повноважень
попереднього складу наглядової ради.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження
нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П.", надання
повноважень на його пiдписання та проведення державної реєстрацiї.
Вирiшили: Внести змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I
П." (нова редакцiя) в зв'язку зi змiнами в законодавствi України шляхом викладення його в новiй
редакцiї, затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П." в
новiй редакцiї, уповноважити голову рiчних загальних зборiв Ковальчука Володимира Семеновича i
секретаря рiчних загальних зборiв Золотаренко Ольгу Вячеславiвну пiдписати нову редакцiю
Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П." та уповноважити
голову правлiння Золотаренко О.В. забезпечити проведення його державної реєстрацiї.
11.Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом викладення його
у новiй редакцiї.
Вирiшили: Затвердити змiни до Кодексу корпоративного управлiння Товариства шляхом
викладення його у новiй редакцiї. 



1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
24.05.2007 213/1/07 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку
України

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

         705.00           16100     11350500.00 100.000000
000000

UA4000060867

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах
не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 213/1/07 дата реєстрацiї 24.05.2007 р. було видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
06.05.2011 р. в зв'язку iз змiною найменування Товариства.

Опис



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

      35.0001.Виробничого призначення       26.000        0.000        0.000       35.000       26.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

      34.000- машини та обладнання       25.000        0.000        0.000       34.000       25.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       1.000- інші        1.000        0.000        0.000        1.000        1.000

    3807.0002.Невиробничого призначен     6428.000        0.000        0.000     3807.000     6428.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

    3842.000Усього     6454.000        0.000        0.000     3842.000     6454.000

Пояснення : Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - всi
основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi Група 3 - будiвлi
та споруди сроки корисного використання - 50 рокiв;
Група 4 - машини та обладнання сроки корисного використання - 5 рокiв;
Група 9 - iншi основнi засоби сроки корисного використання - 4 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 4620тис.грн.
Ступiнь їх використання - 100% 
Сума нарахованого зносу - 33 тис.грн.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

    3807.000- інвестиційна нерухомість     6428.000        0.000        0.000     3807.000     6428.000



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =
Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів -
Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(18374.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(11351.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період
       18374
       11351
       11351

       17183
       11351
       11351



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами
(% річних)

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         583.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання та забезпечення X         153.00X X
Усього зобов'язань та забезпечень X         736.00X X
Опис: Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають

даним фiнансової звiтностi та становлять:
Страховi резерви (резерв незароблених премiй) - 3337
т.грн.
Поточнi зобов'язання: 
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 0 т.грн. 
Поточнi забезпечення: 153 т.грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
-з бюджетом - 583 т.грн. 
-зi страхування - 0 т.грн. 
-з оплати працi - 0 т.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання- 0 т.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
14.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.04.2017
02.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів02.03.2017



2015

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0
20162  1  0
20173  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні
X

X

Інше д/н

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися.

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

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

Наглядова рада
Так

Виконавчий орган

Ні
X
X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Інше д/н

Акціонери(акціонер), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства

д/н



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X

X

X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

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

  0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів   0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   3

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками   0

Інвестиційний X

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

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Іншi Комiтети не створено. .

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Складу
Так

Організації
ДІяльності

Ні
X

X

X

Іншi д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками   0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:   3

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
д/н



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 0

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

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)

Інше д/н

X

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

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше - Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанія "В.І П." - Положення про розгляд заяв i скарг щодо надання страхових послуг
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "В.І П." - Кодекс корпоративного управління
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "В.І П." - Стратегія управління ризиками
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "В.І П.".

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

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

______Так

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні
X

Інше Причини для змiни аудитора вiдсутнi.

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше Ревiзiйна комiсiя не обиралася

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше Iншi органи не здiйснювали перевiрки. Протьогом поточного року перевiрку Товариства здiйснювали

зовнiшнiй та внутрiшнiй аудитори.

X
X
X

X

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

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

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

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________03.04.2015

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________загальні збори акціонерів

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

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________на сайті компанії
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________В Товаристві факти недотримання Кодексу корпоративного

управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія
"В.І П." відсутні.

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

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання
послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i
юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi  в межах,
визначених  чиним  законодавством України та Статутом товариства.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
№ з/п ПIБ/назва Реквiзити
1 Терехова Оксана Володимирiвна Загальна кiлькiсть простих
iменних акцiй - 12880 шт. Частка в статутному капiталi товариства
складає 80 %.
2 Ковальчук Володимир Семенович
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй - 1610 шт.
Частка в статутному капiталi товариства складає 10 %.
3 Миронюк  Олена Михайлiвна
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй - 1610 шт.
Частка в статутному капiталi товариства складає 10 %.
Всi власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством
вимогам.
Протягом звiтного року змiн у складi власникiв iстотної участi  не
вiдбувалось.
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.
Протягом звiтного року  факти порушення членами наглядової ради та
виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело
до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових
послуг, 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.
Протягом звiтного року органами державної влади заходи впливу до
Товариства не застосовувались.
Заходи впливу до членiв наглядової ради та виконавчого органу
протягом звiтного року не застосовувалися.  
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
На виконання розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 04.02.2014 р. № 295
"Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи
управлiння ризиками у страховика" з метою уникнення i мiнiмiзацiї
ризикiв на дiяльнiсть Товариства, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення
вразливостi до них, рiшенням Наглядової ради Товариства вiд
12.06.2014 р., протокол № 12, було затверджено Стратегiю управлiння
ризиками Приватного акцiонерного товариства "СК "В.I П.".
 З метою практичної реалiзацiї Стратегiї управлiння ризиками наказом
по Товариству вiд 27.06.2014 р. № 05-К "Про органiзацiю i



функцiонування системи управлiння ризиками" було призначено
вiдповiдального працiвника, який виконує функцiї оцiнки ризикiв,
затверджено посадову iнструкцiю вiдповiдального працiвника, який
виконує функцiї оцiнки ризикiв та ряд внутрiшнiх нормативних
документiв, якими регулюється полiтика Товариства щодо управлiння
ризиками пiд час здiйснення андеррайтингу, формування страхових
резервiв, управлiння активами та пасивами, iнвестицiйної дiяльностi,
перестрахування.  
Дiяльнiсть Товариства з управлiння ризиками основної дiяльностi
включає наступнi процеси та принципи:
- урахування всiх аспектiв обслуговування клiєнтiв, включаючи
надiйнiсть послуг, дотримання термiнiв, оперативний розгляд скарг i
активний збiр вiдгукiв клiєнтiв, а також реагування на них;
- надання клiєнтам достовiрної iнформацiї про страховi продукти та
умови страхування;
- чiткий розподiл обов'язкiв мiж працiвниками Товариства щодо
проведення презентацiй, переговорiв, ведення документообiгу,
врегулювання страхових випадкiв;
- iдентифiкацiя об'єктiв страхування;
- оцiнка ризикiв та розробка широкого спектру умов страхування,
визначення розмiрiв страхових премiй вiдповiдно до затверджених умов;
- передача надлишкiв вiдповiдальностi у перестрахування вiдповiдно
до встановлених розмiрiв власного утримання;
Iстотними елементами системи управлiння ризиками страхування є:
- Подiл страхових продуктiв Товариства на такi, що призначенi для
масових продаж шляхом обов'язкової презентацiї страховим персоналом
всiм клiєнтам, що обслуговуються (стандартнi), та для одиничних
продажiв VIP клiєнтам (ексклюзивнi). 
- Завчасна розробка детальної технологiї iдентифiкацiї об'єктiв, що
пропонуються на страхування, та визначення умов i вартостi
страхування для стандартних страхових продуктiв продукт-менеджерами
центрального офiсу.
- Розмежування повноважень щодо проведення переговорiв,
передстрахового огляду об'єктiв, нормоконтролю страхових документiв
та прийняттю рiшень про укладання договору страхування мiж
працiвниками Товариства.
- Забезпечення перестрахування вiдповiдальностi, що прийнята
Товариством понад власне утримання.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
На виконання вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг" з метою забезпечення контролю
за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi Товариством, згiдно
рiшення Наглядової ради Товариства вiд 21.12.2012 року, протокол № 7,
запроваджена служба внутрiшнього аудиту та затверджено Положення про
службу внутрiшнього аудиту (контролю).
Служба внутрiшнього аудиту представлена внутрiшнiм аудитором -
окремою посадовою особою, яка пiдпорядковується Наглядовiй радi.
Посада внутрiшнього аудитора передбачена штатним розкладом з
визначеним посадовим окладом.  Дiяльнiсть внутрiшнього аудитора
полягає в проведеннi перевiрок та здiйсненнi оцiнки таких елементiв:



- системи внутрiшнього контролю фiнансової установи;
- фiнансової i господарської iнформацiї;
- економiчностi та продуктивностi дiяльностi фiнансової установи;
- дотримання законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх вимог. 
Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду
згiдно з вимогами чинного законодавствап та корпоративними
положеннями.
Внутрiшнiй аудит компанiї є одним iз видiв внутрiшньогосподарського
контролю дiяльностi товариства. Протягом звiтного року була виконана
аудиторська перевiрка, за результатом був складений аудиторський звiт
з наданими рекомендацiями щодо полiпшення фiнансової та управлiнської
дiяльностi Товариства.

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Страхова компанiя "В.I
П." за 2017 р. наданi Товариством до Нацкомфiнпослуг у складi Рiчних
звiтних даних страховика вiдповiдно до розпорядження Держфiнпослуг
України № 39 вiд 03.02.2004 р. "Про затвердження порядку складання
звiтних даних страховикiв" зi змiнами та доповненнями.
              Добровiльнi  види  страхування 

                                 (тис.грн.)
№ з/п Вид страхування Надходження страхових платежiв
Виплата страхового вiдшкодування

Рiвень виплат, %,рази
Вiддано в перестраху-вання

1. страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 0,4 - - -

2. страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйний явищ 0,4 - -
-
3. страхування вантажiв та багажу - - - -
4. страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника
за непогашення кредиту) - - - -
5 страхування фiнансових ризикiв 95,7 - - -
6 страхування майна вiд вогнюстих.явищ.(iншого, нiж передбачено
пунктами 5-9 ст.6) 0,4 - -
-
7  страхування вiд нещасних випадкiв 0,1 - - -
8  страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) -

-

      -

-
9  страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 8685,4
-
      - 1806,7
10  страхування медичних витрат 0 - - -
11  медичне страхування (безперервне страхування здоров я) -



-
       - -

Всього по добровiльному страхуванню 8762,4
- - 1806,7

Прiоритетними видами страхування в 2017 роцi були, добровiльне
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами та добровiльне
страхування  майна.
    
Економiчнi порiвняльнi показники страхової дiяльностi станом на
31.12.2017 року. 

(тис.грн.)
   Показники 31.12.2016 р. 31.12.2017 р.
Страховi платежi (премiї_ внески)_ в т.ч.: 3120,6 8762,4
Частки страхових платежiв (премiй_ внескiв)_ належнi перестраховикам_
в т.ч.: 559,3 1806,7
Перестраховикам-нерезидентам - -
Резерви незароблених премiй 1671,9 3336,9
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй_ в т.ч.: 344,9 5
14,8
Перестраховикiв-нерезидентiв - -
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - -
Страховi виплати та страхове вiдшкодування 0 0
    
Платоспроможнiсть та страховi резерви.
ПрАТ "СК "В.I П." дотримується вимог ст. 30 Закону України "Про
страхування" та п.п. 34, 45 Лiцензiйних умов провадження
господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм дiяльностi
на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 07.12.2016 року № 913, щодо забезпечення
платоспроможностi: 

                               (тис.грн.)
Показник Станом на 
31.12.2016 року Станом на 31.12.2017 року
Сплачений статутний фонд 11351

11351

Гарантiйний фонд 271 271
Капiтал у дооцiнках
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi над
розрахунковим нормативним запасом 16384,6 16669,8

Станом  на 31.12.2017 року вартiсть чистих активiв  товариства
становить 18088 тис. грн., що перевищує розмiр зареєстрованого
статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам п. 56 Лiцензiйних умов
провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг
(крiм дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 року № 913.
Страховi резерви за 2017 рiк сформованi Товариством з дотриманням
вимог статтi 31 Закону України "Про страхування" та п.п. 3.3., 3.4.
р.3 Методики формування страхових резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життя, затвердженої  розпорядженням
Держфiнпослуг України вiд 17.12.2004 року № 3104 (зi змiнами та



доповненнями). 
Страхова компанiя дотримується вимог Положення про обов'язковi
критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi
активiв страховика. Якiсть активiв вiдповiдає вимогам Положення.
На виконання вимог Мiжнародних стандартiв проведено перевiрку
адекватностi страхових зобов'язань (достатностi сформованих страхових
резервiв) станом на 31.12.2017 року з залученням атуарiя.
Розрахунок страхових резервiв у 2017 роцi:

                    1 квартал                    пiврiччя
9 мiсяцiв                    рiк (тис.грн.)

Резерв незароблених премiй 2634,5 2978,6 3328 3336,9
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - - - -

Страховi резерви, всього 2634,5 2978,6 3328 3336,9
звiтна дата 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017

Розмiщення страхових резервiв здiйснюється вiдповiдно до вимог ст. 31
Закону України "Про страхування" та Положення про обов'язковi
критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi
активiв страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг
України вiд 23.02.2016 року № 396 та зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї України 21.03.2016 року за № 417/28547.  

(тис.грн.)
Звiтний перiод Сформованi страховi резерви Всього розмiщено
страхових резервiв Розмiщення страхових резервiв 

поточнi рахунки в банках банкiвськi вклади) депозити) Н
ерухоме майно права вимоги до перестраховикiв

Технiчнi резерви
31.03.2017 2634,5 2634,5 790,4 1712,4 131,7 -
30.06.2017 2978,6 2978,6 893,6 2012,4 72,6 -
30.09.2017 3328,0 3328,0 998,4 2131,20 - -
31.12.2017 3336,9 3336,9 1001,1 2335,8 - -
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що
перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв не здiйснювалася, так як фактiв вiдчуження протягом
звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
Товариства розмiр, не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiй з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї
промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, протягом звiтного
року не було.



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавалися.
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 Товариства не призначався. 
Наглядовою радою було призначено зовнiшнього аудитора Товариства для
проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства за звiтний
рiк аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Рада ЛТД", код ЄДРПОУ-20071290,
мiсцезнаходження:01103,м. Київ, вул. Залiзничне шосе, 47.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма "Рада ЛТД" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1575, виданого
згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 травня 2001 року
№ 101 та подовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 25
лютого 2016 року № 322/3 до 25 лютого 2021 року;
загальний стаж аудиторської дiяльностi: 17 рокiв;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
6 рокiв

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Iншi аудиторськi послуги протягом звiтного року Товариству не
наддавались.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання
функцiй внутрiшнього аудитора - вiдсутнi.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiї  аудиторiв за останнi п'ять рокiв не було

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.
Стягнення до аудитора протягом звiтного року не застосовувались,
факти подання недостовiрної звiтностi вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
Скарги, що надходять до Товариства, розглядаються в строки та в
порядку, встановленi законодавством України, а саме: Законiв України
"Про страхування", "Про звернення громадян", "Про захист прав
споживачiв". Механiзм розгляду скарг Товариства регулюється



Положенням про розгляд заяв i скарг щодо надання страхових послуг
Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "В.I П.",
затвердженим рiшенням наглядової ради Товариства вiд 24.12.2012 р.,
протокол № 7.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Начальник юридичного вiддiлу Миронюк Iнна Михайлiвна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Протягом звiтного року скарг стосовно надання Товариством фiнансових
послуг не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Протягом звiтного року позовiв до суду стосовно надання Товариством
фiнансових послуг не було.



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

ТОВ Аудиторська фірма "Рада Лтд"1

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

м. Київ, Залізничне шосе, 473

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

000375
18.05.2001

4

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

28
П
000028
19.02.2013
25.02.2021

5

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

200712902

д/н
д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською
палатою України

6

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.20177

Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 -
негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

018

Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

д/н9

Номер та дата договору на проведення
аудиту

10/18
23.01.2018

10

Дата початку та дата закінчення
аудиту

23.01.2018 - 18.04.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 18.04.201812

Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

18000.0013



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В.І
П."

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________01015 м. Київ м. Київ вул.Московська, б. 46/2, секцiя 4, пов.10, оф. 201, т.(044) 254-40-02

31088546

111

65.12

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2018 01 01

Середня кількість працівників (1)____________10

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

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 287 286

первісна вартість 1001 287 286
накопичена амортизація 1002 -- --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 35 26
первісна вартість 1011 60 59
знос 1012 25 33
Інвестиційна нерухомість 1015 3807 6428
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 3807 6428
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 794 794

інші фінансові інвестиції 1035 780 780
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 5703 8314
II. Оборотні активи 
Запаси

1100 14 20

Виробничі запаси 1101 14 20
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Векселі одержані 1120 1300 1300
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 90 1073
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 7 10

з бюджетом 1135 132 124
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 3 19
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6352 4658
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 5045 6414
Рахунки в банках 1167 5045 6414
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 345 515
резервах незароблених премій 1183 345 515
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 13288 14133
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 18991 22447



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

1400 11351 11351

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 271 271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5561 6752
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 17183 18374
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 1672 3337
резерв незароблених премій 1533 1672 3337
Усього за розділом II 1595 1672 3337
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 -- --
розрахунками з бюджетом 1620 136 583
у тому числі з податку на прибуток 1621 97 580
розрахунками зі страхування 1625 -- --
розрахунками з оплати праці 1630 -- --
Поточні забезпечення 1660 -- 153
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- --
Усього за розділом IІІ 1695 136 736
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 18991 22447

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Золотаренко Ольга Вячеславiвна

Ткачук Оксана Iванiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "В.І П."

31088546

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2017 р.

2018 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- --

Чисті зароблені страхові премії 2010 5481 1967

Премії підписані, валова сума 2011 8783 3121

Премії, передані у перестрахування 2012 (1807) (559)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1665 544

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 170 -51

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3) (--)

Валовий:  

     прибуток 
2090 5478 1967

     збиток 2095 (--) (--)

Інші операційні доходи 2120 3950 1584

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 2621 --

Адміністративні витрати 2130 (2878) (2383)

Витрати на збут 2150 (2979) (776)

Інші операційні витрати 2180 (1532) (980)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 2039 --

     збиток  2195 (--) (588)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 507 626

Інші доходи 2240 -- --

Фінансові витрати 2250 (--) (--)

Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)

Інші витрати 2270 (772) (--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 1774 38

збиток 2295 (--) (--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -583 -98

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 1191 --

     збиток 2355 (--) (60)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --

Накопичені курсові різниці 2410     --     --

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --

Інший сукупний дохід 2445     --     --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465         1191          -60



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500           24           12
Витрати на оплату праці 2505          992          836
Відрахування на соціальні заходи 2510          180          190
Амортизація 2515            8           98
Інші операційні витрати 2520         6960         3003
Разом 2550         8164         4139

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600        16100        16100
Скоригована середньорічна кількість простих 2605        16100        16100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  73.97515530 (  3.72670810)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615  73.97515530 (  3.72670810)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова правлiння __________ Золотаренко Ольга Вячеславiвна

Головний бухгалтер __________ Ткачук Оксана Iванiвна

д/н

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "В.І П."

31088546

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2018 01 01

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 -- --

Повернення податків і зборів 3005 -- --

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --

Цільового фінансування 3010 -- --

Надходження від операційної оренди 3040 1347 1469

Надходження від страхових премій 3050 7803 3018

Інші надходження 3095 1056 127

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
3100 (4826) (2199)

Праці 3105 (806) (673)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (214) (155)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (921) (791)

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (200) (103)

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (110) (54)

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (611) (485)

Витрачання на оплату авансів 3135 (14) (12)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (772) (758)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (1807) (559)

Інші витрачання 3190 (47) (135)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 799 -668

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

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- --

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 490 627

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (--) (14)

необоротних активів 3260 (--) (--)

Виплати за деривативами 3270 (--) (--)

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 490 613

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:

Викуп власних акцій
3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Інші платежі 3390 (--) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1289 -55

Залишок коштів на початок року 3405 5045 4922

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 80 178

Залишок коштів на кінець року 3415 6414 5045



1 2 3 4

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Золотаренко Ольга Вячеславiвна

Ткачук Оксана Iванiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "В.І П."

31088546

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2017 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2018 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000        11351     --     --          271         5561     --     --        17183

Коригування:

Зміна облікової політики
4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --

Скоригований залишок на початок року 4095        11351     --     --          271         5561     --     --        17183

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --         1191     --     --         1191

Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

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

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --         1191     --     --         1191

Залишок на кінець року 4300        11351     --     --          271         6752     --     --        18374

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Золотаренко Ольга Вячеславiвна

Ткачук Оксана Iванiвна



      Змiст примiток до фiнансової звiтностi
1. Iнформацiя про компанiю
2. Основи подання фiнансової звiтностi
3. Принципи облiкової полiтики
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
        5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
        5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої
вартостi на прибуток або збиток
        5.3. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
         5.4. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
        5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi
6. Примiтки до фiнансової звiтностi
6.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи
6.2 Iнвестицiйна нерухомiсть
6.3 Фiнансовi активи
6.3.1 Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
               6.3.2 Фiнансовi  активи   в  наявностi  для  продажу
          6.4  Дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги, та iнша поточна    дебiторська 
                       заборгованiсть       
6.5  Грошовi кошти та їх еквiваленти
6.6  Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
6.7  Страховi резерви та забезпечення
6.8  Потенцiйнi зобов'язання Страхової  компанiї
6.9  Iншi операцiйнi доходи 
6.10  Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
6.11  Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
6.12  Витрати на податок на прибуток та визначення   чистого прибутку (збитку)
6.13  Операцiйнi сегменти
         6.14  Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
         6.15  Управлiння капiталом
        6.16 Операцiї з пов'язаними сторонами 
         6.17  Подiї пiсля дати балансу
1. Iнформацiя про компанiю
1.  Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 31088546
2.  Повне найменування українською мовою Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В.I П."
3.  Мiсцезнаходження Україна,  м. Київ вул. Московська, 46/2, секцiя 4, поверх 10, 
офiс 201 
       поштовий iндекс 01015
       Телефон (044) 254-50-85, 254-48-50
       Факс (044) 254-40-02, 254-48-00
        e-mail buh@vip-ig.com

4.  Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
5.  Банкiвськi реквiзити П.р. 26507663 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Києва, 
МФО 380805
6.  Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Лiга страхових органiзацiй України, код №
19478514
7.  Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Голова правлiння - Золотаренко  О.В.
8.  Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Ткачук О.I.
9.  Кiлькiсть штатних працiвникiв 10 (десять   )
10. Фiнансова  звiтнiсть в тис. грн. 
11 Дата складання за звiтний рiк 2017

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В.I П." було створено  17 листопада 2000 року. За
тринадцять рокiв  дiяльностi  на ринку страхових послуг  зарекомендувала себе як   надiйний , стабiльний
страховик ,а також  партнер для своїх клiєнтiв .Основним прiоритетом  нашої роботи є пошана  i iндивiдуальний
пiдхiд  до кожного нашого клiєнта, який базується на його фiнансових можливостях i матерiальних iнтересах
.Компанiя має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на
здiйснення страхування: а саме

№ Назва  лiцензiї Серiя та номер Дата отримання Термiн дiї
1 Медичне страхування АВ № 584418 02.06.2011 з 12.04.2007

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



(безперевне страхування здоров'я) безстроковий
 

2 Страхування вiд нещасних випадкiв АВ № 584419 02.06.2011 з 12.04.2007
безстроковий
 

3 Страхування кредитiв (у тому числi АВ № 584420 02.06.2011 з 12.04.2007
вiдповiдальностi позичальника за безстроковий
непогашення кредиту)  

 
4 Страхування фiнансових ризикiв АВ № 584421 02.06.2011 з 12.04.2007

безстроковий
 

5 Страхування вiдповiдальностi перед АВ № 584422 02.06.2011 з 12.04.2007
третiми особами (крiм цивiльної безстроковий
вiдповiдальностi власникiв наземного  
транспорту, вiдп. власникiв повiтряного  
транспорту, вiдп. власникiв водного  
транспорту (включаючи вiдповiд.  
перевiзника)  

 
6 Страхування цивiльної вiдповiдальностi АВ № 584423 02.06.2011 з 12.04.2007

власникiв наземного транспорту безстроковий
(включаючи вiдповiд. перевiзника)  

 
7 Страхування наземного транспорту АВ № 584424 02.06.2011 з 12.04.2007

(крiм залiзничного) безстроковий
 

8 Страхування вантажiв та багажу АВ № 584433 02.06.2011 з 12.04.2007
(вантажобагажу) безстроковий

 
9 Страхування майна (крiм залiзничного, АВ № 584425 02.06.2011 з 12.04.2007

наземного, повiтряного, водного безстроковий
транспорту (морського внутрiшнього та  
iнших видiв водного транспорту),  
вантажiв та багажу (вантажобагажу)  

 
10 Страхування вiд вогневих ризикiв та АВ № 584426 02.06.2011 з 12.04.2007

ризикiв стихiйних явищ  
безстроковий
 

11 Страхування медичних витрат АВ № 584427 02.06.2011 з 11.07.2006
безстроковий
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Страхування цивiльної вiдповiдальностi АВ № 584429
 
 
 
 
 
 

02.06.2011
 
 
 
 
 
 

з 12.04.2007
громадян України, що мають у власному безстроковий

 
 
 
 



 
 

чи iншому законному володiннi зброю,
за шкоду, яка може бути заподiяна
третiй особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання
цiєї зброї
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Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв АВ № 584428
 
 
 

02.06.2011
 
 
 

з 16.02.2006
перевезення небезпечних вантажiв на безстроковий

 
 
 

випадок настання негативних наслiдкiв
при перевезеннi небезпечних вантажiв

14
 

Особисте страхування вiд нещасних АВ № 584431
 

02.06.2011
 

з 16.02.2006
випадкiв на транспортi безстроковий
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Страхування цивiльної вiдповiдальностi АВ № 584432
 
 
 
 
 
 
 
 

02.06.2011
 
 
 
 
 
 
 
 

з 16.02.2006
суб'єктiв господарювання за шкоду, яку безстроковий

 
 
 



 
 
 
 
 

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 еколо-
гiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
Характеру

16
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
АВ № 584430
02.06.2011
з 20.04.2006

Безстроковий
17 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарнтiй АЕ№284198 19.11.2013 Безстроковий

2. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв  № 419 вiд 28
лютого 2000 року зi змiнами вiд 30 листопада 2011р. на базi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(надалi - МСФЗ) на основi правил облiку за початковою вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у вартiсть
активiв та зобов'язань на  основi їх справедливої вартостi. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були
використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче. 
Протягом 2017 року Компанiєю застосовувались наступнi стандарти та тлумачення:

Номер стандарту Назва стандарту
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу
МСФЗ 4 Договори страхування
МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти
МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї
МСБО 33 Прибуток на акцiю
МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи
МСБО 38 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть

Страхова компанiя переходила на складання звiтностi за МСФЗ у вiдповiдностi до роз'яснень, що наданi спiльним
листом Нацiонального банку України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830, Мiнiстерства фiнансiв України вiд
07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 №04/4-07/702. 
Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнях, якщо iнше не зазначено в окремих
звiтах та примiтках. Одиниця вимiру - тисяча гривень.
Заява про вiдповiднiсть.
Фiнансова звiтнiсть компанiї була пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ). Для складання фiнансової звiтностi з 1 сiчня 2012 року Компанiя прийняла МСФЗ (IFRS) 1 "Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається станом на 31 грудня 2017 року.
Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi.



Функцiональною валютою Компанiї є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України, найкращим чином
вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться пiдприємством, i пов'язаних з ними
обставинами, впливаючи на її дiяльнсть.
Результати зовнiшньоекономiчної дiяльностi Компанiї перераховуються iз валюти в гривню.
Українська гривня є також валютою представлення фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансвої
звiтностi.
Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.
З метою фомування показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства встановити кордон суттєвостi в розмiрi 1,0 тис.
грн..
Звiтний перiод. 
Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Дата затвердження звiтностi: 22.02.2018р.

3. Принципи облiкової полiтики
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. 
Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi.  Складення фiнансових звiтiв
вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву
здiйсненню таких попереднiх оцiнок, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах,  можуть базуватися
на сумах, що вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.  
Суттєвi критерiї визнання та оцiнки  видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат якi застосовувались при
пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках.

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi вiльно
конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти
включають готiвку в касi, та залишки на поточних рахунках в банкiвських установах. 
Фiнансовi активи - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були  придбанi,
фiнансовi активи класифiкуються як такi, що:
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток, 
-  що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю
-   займи та дебiторську заборгованiсть, 
-  фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються або за справедливою вартiстю, або за
собiвартiстю.

Дочiрнi та асоцiйованi органiзацiї
Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є анi
дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi.
Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, що його контролює iнший суб'єкт господарювання (вiдомий як
материнське пiдприємство).
Контроль - це повноваження управляти фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого суб'єкта господарювання з
метою одержання вигiд вiд його дiяльностi.
Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм
коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток
чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об'єкта iнвестування.
Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної  полiтики
об'єкта, iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над такими полiтиками.
Суттєвiсть впливу визначається Компанiєю у випадку, якщо вона прямо або опосередковано (через дочiрнi
пiдприємства) володiє 20 або бiльше вiдсотками прав  голосу в об'єктi iнвестування, якщо чiтко не буде
доведено протилежне. Якщо Компанiя володiє менше 20% прав голосу в об'єктi iнвестування, то для визначення
суттєвостi впливу застосовуються наступнi фактори:
- представництво в радi директорiв або аналогiчному керiвному органi об'єкта iнвестування;
- участь у процесах  розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi рiшень щодо дивiдендiв або iнших
виплат;
- суттєвi операцiї мiж iнвестором та об'єктом iнвестування;
- взаємообмiн  управлiнським персоналом;
- надання необхiдної технiчної iнформацiї.
Для облiку iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство Компанiя використовує метод участi в капiталi згiдно з яким
iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визначається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть
збiльшується або зменшується для визнання частки Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля
дати придбання. Частка Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визначається в прибутку або збитку
Компанiї.
Основнi засоби. 

Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною
вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта
(модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються
майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.



Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi
(капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його
залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.

Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 50
Обладнання  охорони та сигналiзацiї 5
Комп'ютери та обладнання  до них, принтери,  телефони 6
Меблi, сейфи 5
Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди примiщень.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або частина будiвлi,
або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або лiзингоодержувача за договором про фiнансовий
лiзинг (оренду) з метою отримання орендних платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не
для надання послуг або адмiнiстративних цiлей.
До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання
капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi
дiяльностi; (б) земля, подальше використання якої на цей час не визначено; (в) будiвля, що перебуває у
власностi компанiї або в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг
(оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей
час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг
(оренду). 
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною вартiстю, яка включає
цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Компанiя здiйснює  за
справедливою вартiстю . Прибуток або збиток вiд змiни справедливої вартостi визнається в прибутку або збитку
за перiод, в якому вiн виникає.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Переоцiнку  iнвестицiйної нерухомостi проводити у разi суттєвої змiни справедливої вартостi
не (бiльше  10%), але не рiдше нiж  раз на два роки з залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi.
  Компанiя здiйснила з 01.01.2017р. змiни облiкової полiтики, а саме перейшла з моделi облiку
 iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю на модель облiку за справедливою вартiстю.
Вказанi змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення iнвестицiйної нерухомостi в
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Вiдображення змiни облiкової полiтики застосовано
перспективно, враховуючи те, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року не мала
суттєвого  вiдхилення вiд ринкових цiн.

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, яка складається з
цiни придбання та iнших витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, та
вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним
методом.

Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне забезпечення. 6
Iншi нематерiальнi активи 10
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi -

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi  є активами з невизначеним строком використання, тому їх облiк
здiйснюється без нарахування амортизацiї. 
Оренда
Усi договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються витратами на прямолiнiйної
основi.
Фiнансовi зобов'язання.  Фiнансовi зобов'язання визнаються коли Компанiя стає стороною контрактних умов, що
стосуються фiнансових зобов'язань.   Процентнi витрати, що пов'язанi з фiнансовими зобов'язаннями
вiдображаються в складi процентних витрат.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства,
прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток
включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком
випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу,
оскiльки вони  пов'язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого
сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. 
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених
податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов'язань та їх



балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi
повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть пере класифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi
перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню,
та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним
майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування. 
В Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, передбачена  ставка оподаткування
прибутку, зокрема:
o на перiод з 01 сiчня 2017 року  -18%. 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний капiтал. Будь-яка
надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй,
облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу. 
Валюта вимiру та подання. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому
вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi є нацiональна валюта України -
гривня (надалi - "гривня" або "UAH"). Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень.

Резерви.  
Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування:
а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв
(страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату.
Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату обчислюється в такому порядку:
- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 1/365
- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного - методом ?. 
б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi,
збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму
виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми
невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду.
в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується  iз застосуванням математично-статистичного
методу   фiксованого вiдсотка;
Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi здiйснюється за видом
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.
  Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за  видами страхування.

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного звiтного перiоду,
чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними. 
 Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення балансової вартостi
страхового зобов'язання  на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв. 
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних
вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про
прибутки та збитки.

Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi  тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi
в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або  термiн його дiї закiнчився. 

 Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний сегмент лише, якщо по
цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє керiвництву приймати рiшення  вiдносно розподiлу
ресурсiв.  З огляду на це,  облiковими сегментами  Компанiї  є   види страхових продуктiв. Доходи та певнi
витрати сегментiв регулярно аналiзуються  керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному
органу. В той же  час, слiд зазначити, що  iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi сегментiв Компанiєю
не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на
вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання,   iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв
в звiтностi не наводиться. 
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
4. Перехiд на новi та  переглянутi стандарти .
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є МСФЗ,
включаючи МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних
МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне
подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та
нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в
Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

         5.   Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу.
        Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi



Компанiї , але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2017 року або пiсля
цiєї дати, та якi Компанiя не застосовувала достроково:
МСФЗ-9  " Финансовi iнструменти"  застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2018 р. Стандарт
змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної
в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором.
Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю,  за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю
оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо
наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених
договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
МСФЗ-15  "Виручка за договорами з клiєнтами" застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01.01.2018
р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або
надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка
вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде
визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.

МСФЗ -17 "Оренда" застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2019 р.
Керiвництво Компанiї оцiнює вплив змiн стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий або вiдсутнiй, окрiм
стандарта МСФЗ-9  "Финансовi iнструменти", що  застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються  з
01.01.2018 р.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi
оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi

Iнвестицiйна нерухомiсть Облiк iнвестицiйної нерухомостi проводиться за справедливою вартiстью, яка була
сформована за результатами переоцiнки нерухомостi на пiдставi звiтiв з незалежної оцiнки нерухомого майна,
складних професiйними оцiнювачами станом на 31.12. 2017р. Ринковий Звiт незалежного оцiнювача
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю,
яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється
за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Ринковий
Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери

Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Фiнансовi iнвестицiї Первiсна оцiнка неборгових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. У разi неможливостi визначити справедливу
вартiсть, в подальшому такi цiннi папери оцiнюються за собiвартiстю. Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних неборгових цiнних паперiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на
дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Ви
тратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої вартостi на
прибуток або збиток
У результатi змiн ймовiрностi погашення та очiкуваних вхiдних грошових потокiв (данi 3-го рiвня iєрархiї)
унаслiдок впровадження  лiквiдацiйної процедури було визнано знецiнення дебiторської заборгованостi по
Актив-Банку на 1284,00 тис. грн., що зменшило прибуток Компанiї за звiтний 2017рiк на аналогiчну суму,  по КБ
Хрещатик на суму 100,5тис. грн. таким чином резерв сформовано в розмiрi 100% вiд дебiторської заборгованостi.
5.3. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Дата оцiнки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
-
-



- - 794 780 794 780

Iнвестицiйна нерухомiсть 6428 3807
5.4. Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
В 2017 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiї не було.
5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2017 2016 2017 2016

1 2 3 4 5
Фiнансовi активи
Iнвестицiї  в асоцiйованi пiдприємства 794 780         794 780
Iнвестицiї наявнi для продажу 2080 1300 2080 1300
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги 1073 90 1073 90
Грошовi кошти та їх еквiваленти 6414 5045 6414 5045
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги    0    0 0            0
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, наявних для продажу,
неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства  вважає, що наведенi розкриття  щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i
не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування
справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 
6. Примiтки до фiнансової звiтностi
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця  Основнi засоби та нематерiальнi активи

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi
засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незаве
ршенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 року: 0 35 0 0 0 0 0 287 323
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 0 60 0 0 0 0 0 287 347
1.2 Знос на 1 сiчня 2017 року 0 25 0 0 0 0 0 0 25
2 Надходження 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
4 Передавання
4.1 Вибуття 1 1 2
5 Амортизацiйнi вiдрахування 8 8
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових результатах

7 Переоцiнка
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi
7.2 Переоцiнка зносу
8 Iнше
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року: 0 26 0 0 0 0 0 286 312
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 0 59    0 0 0 0 0 286 345
9.2 Знос на 31 грудня 2017 року 0 33 0 0 0 0 0   0 33

Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання основних засобiв.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi  належать Компанiї на правi власностi, у заставу не
наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз консервацiєю або реконструкцiєю або
вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi
власними основними засобами.
6.2. Iнвестицiйна нерухомiсть
Таблиця   Iнвестицiйна нерухомiсть, облiковується за  справедливою вартiстью станом на 31.12.2017р

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього
1 2 3 4 5 6
1 Залишок на 1 сiчня 2017р.: 3807 - 3807
1.1 Балансова вартiсть 3807 - 3807
1.2 Знос -
2 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю
3 Амортизацiя
4 Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 2621 2621
5 Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної нерухомостi
6 Переведено з категорiї будiвель, займаних власником
6.1 Балансова вартiсть
6.2 Знос



7 Вибуття
7.1 Балансова вартiсть
7.2 Знос
8 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2017р. 6428 - 6428
8.1 Балансова вартiсть 6428 - 6428
8.2 Знос - - -

Згiдно Облiкової полiтики Компанiя здiйснює  облiк iнвестицiйної нерухомостi  за  справедливою вартiстю .
 Компанiя здiйснила з 01.01.2017р. змiни облiкової полiтики, а саме перейшла з моделi облiку
 iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю на модель облiку за справедливою вартiстю.
Вказанi змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення iнвестицiйної нерухомостi в
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Вiдображення змiни облiкової полiтики застосовано
ретроспективно, проте коригування вхiдних залишкiв щодо вартостi iнвестицiйної нерухомостi не здiйснювалось  в
зв'язку з тим, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок року не мала  суттєвого  вiдхилення
вiд ринкових цiн.
До складу iнвестицiйної нерухомостi входить   майновий комплекс, що знаходиться  по вул. Бульвар Верховної
Ради 36, та  використовується  з метою операцiйної оренди. 
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2017р. базується на оцiнцi  незалежного
оцiнювача ТОВ " Промислова  Компанiя "Селтим" (сертифiкат  №699/17 суб'єкта оцiночної дiяльностi, виданий
Фондом Державного Майна України вiд 18.07.2017р.)
Справедлива вартiсть визначена за порiвняльним пiдходом  через те, що в порiвняннi з дохiдним пiдходом та
пiдходом витрат саме цей пiдхiд бiльш коректно вiдображає конюктуру вiльного ринку нерухомостi на дату оцiнки
i при цьому дозволяє обчислити найбiльш вiрогiдну ринкову вартiсть об'єкта оцiнки .
Таблиця   Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд

(тис. грн.)
Рядок Суми доходiв i витрат 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 1106 1099
2 Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що генерує
дохiд вiд оренди 968 960
3 Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що не
забезпечували  дохiд вiд оренди в звiтному перiодi 315 215

6.3.Фiнансовi  активи.
 6.3.1.   Фiнансовi iнвестицiї  в  асоцiйованi  пiдприємства. 
В складi iнвестицiй, що облiковуються за   методом участi  в капiталi,  облiковуються корпоративнi права в
наступну  асоцiйовану  органiзацiю:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МАК "ТД "ПОЛIССЯ ЛТД", резидент України, доля участi становить на
31.12.2017 р. - 48,87%. 

 6.3.2. Фiнансовi  активи   в  наявностi  для продажу.

(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Акцiї пiдприємств з нефiксованим прибутком:
1.1 За iсторичною вартiстю
1.2 Результат  знецiнення акцiй
1.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй
2 Iншi корпоративнi права, та iншi цiннi папери
2.1 За iсторичною вартiстю 2080,0 1300,0
2.2 Результат  знецiнення iнших активiв 0 0
2.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 0 0
3 Усього балансова вартiсть фiнансових активiв наявних  для продажу 2080,0 1300,0
3.1. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй

    У складi фiнансових активiв, наявних для продажу, облiковуються  векселi, та корпоративнi права
українського  емiтента.  Управлiнський персонал  Компанiї  не має намiрiв утримувати їх до погашення та немає
намiрiв продажу , але згiдно iз термiнологiю, що застосовано МСФО 39, iнвестицiї, що не можуть бути
класифiкованi в iншi портфелi, мають облiковуватись саме в портфелi  наявнi  для продажу.
6.4 Дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги, та iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iнформацiя що до дебiторської заборгованостi наведена в таблицi 6.4
(тис. грн.)
Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1073 90
Поточна дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 10 7
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 124 132



- в т. ч. з податку на додану вартiсть 124 132
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 19 3
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть,
а саме: 4658 6352
- за розрахунками з дебiторами по господарським операцiям
- Розрахунки  по  виданим  авансам 752

736
800

135

- Iнша поточна заборгованiсть             3170 5417

Сформований резерв сумнiвних боргiв на кiнець року(загальна) за  2017р-1384,0 грн. (1812) ()
Станом на 31.12.2017 року у складi дебiторської заборгованостi вiдсутня заборгованiсть iз виданих позик.
Станом на кiнець звiтного перiоду в складi iншої поточної дебiторської заборгованостi за розрахунками з
дебiторами по господарським операцiям знаходиться дебiторська заборгованiсть з банкiвськими установами, якi
знаходяться в станi лiквiдацiї в сумi 1812 тис. грн. пiд яку сформовано сто процентний резерв.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу
зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв
формується згiдно з облiковою полiтикою Товариства. 
Для фiнансових активiв резерв сумнiвних боргiв формується на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв,
Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд
зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,
платоспроможнiсть боржника. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi
зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення
корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi  сторнується  за рахунок коригування
резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської
заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Iнша дебiторська заборгованiсть в балансi (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 року вiдображається за
вартiстю очiкуваних надходжень за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 
6.5.  Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Активи, що класифiкованi  Компанiєю як  грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у використаннi, та
зберiгаються в банкiвських установах України якi  вiдповiдають iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою.
 Аналiз  якостi еквiвалентiв грошових коштiв станом на 31 грудня 2017 року
                                                                                                  (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Сума Усього
1 2 3 4
1 Готiвковi кошти в касi Компанiї 0 0
2 Комерцiйнi банки iз рейтингом "iнвестицiйний" 6414 6414
3 З рейтингом нижче iнвестицiйного

Усього еквiвалентiв грошових коштiв 6414 6414
6.6. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)                                 
Рядок
Найменування статтi Кiлькi-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього Статут капiталу
1 2 3 4 5
5 Залишок на початок  01 сiчня 2017 року 16100 16100 11351
6 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску
7 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2017 року 16100 16100 11351

Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним законодавством України
та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним законодавством
України;
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
Страхова компанiя не випускала  акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу. В
2017 роцi  страховою компанiєю не здiйснювалось випуски акцiй.
6.7. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця  Резерви за зобов'язаннями за 2017 рiк

(тис. грн.)



Рядок
Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3
1 Страховi резерви 3337 1672
1.1 Резерв незароблених премiй 3337 1672
1.2. Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0 0
1.3. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 0 0
2 Частка перестраховика в страхових резервах 515 345
3 Забезпечення виплат працiвникам 153 0

         Тест на адекватнiсть зобов'язань 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягали резерв незароблених премiй,
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф,
який формується за договором обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi. 

Результат тесту адекватностi  сформованих резервiв  незароблених премiй,  виконаний актуарiєм Кудрою Д.
Ю.(свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер №01-010  вiд
25.07.2013р.)  засвiдчує, що сформованi  резерви цiлком достатнi  для покриття збиткiв за договорами, що
дiють  на 31.12.2017 року.
6.8. Потенцiйнi зобов'язання Страхової  компанiї 
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, виступає у судових процесах у якостi
позивача до третiх осiб по регресним вимогам.  Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання
Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв
(майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого провадження,  потенцiйних зобов'язань
за даною категорiєю справ немає. 
Тим не менш час вiд часу та в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу  страхова компанiя може бути притягнута до
суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй керiвництво
Страхової компанiї вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку iз такими справами та
вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань.
Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв
протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов'язання (граничного термiну для подання податкової
декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо
бiльших перiодiв,

Станом на 31 грудня 2017 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з виникненням податкових
зобов'язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та
збори до бюджету та позабюджетних фондiв.

в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець 2017 року у Страхової компанiї  не iснують контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням
основних засобiв та нематерiальних активiв. 

') дотримання особливих вимог.
Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання певних умов. 
д) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та
розпорядженням ними вiдсутнi.
 6.9.  Iншi операцiйнi доходи.
 (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) - -
2 Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi   перестраховиками - -
3 Частки викупних сум, що компенсуються  перестраховиками - -
4 Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв - -
5 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки - -
6 Iншi операцiйнi доходи 4053 1584
6.1 У тому числi дохiд вiд змiни вартостi активiв 2621 0
6.2 Дохiд вiд оренди  iнвестицiйної нерухомостi 1106 1099
7 Усього iнших операцiйних доходiв 4053 1584
Iншi операцiйнi доходи складаються з доходу вiд здачi в оренду примiщення,та курсових рiзниць.
6.10. Адмiнiстративнi, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати,iншi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017рiк 2016рiк

2 3 4
 Адмiнiстративнi витрати: (2878) (2383)



1 Витрати на утримання персоналу (992) (836)
2 Амортизацiя основних засобiв (9) (98)
3 Iншi адмiнiстративнi  витрати (1877) (1049)

5 Витрати на збут:
6 Витрати на утримання персоналу (-) (-)
7 Амортизацiя основних засобiв (-) (-)
8 Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська,  брокерська, комiсiйна
винагорода) (-) (-)
9 Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська,  брокерська,
комiсiйна винагорода) (-) (-)
10 Витрати на маркетинг та рекламу (2979) (776)
11 Iншi витрати на збут послуг (-) (-)

Iншi операцiйнi витрати (1532) (980)
12 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат (7389) (4139)
13 Iншi витрати 772 0
       
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено: 
- витрати по утриманню примiщення -1738тис. грн.
- iншi адмiнiстративнi витрати -11400 тис. грн. 
- До складу iнших операцiйних витрат вiдносяться витрати на формування резерву сумнiвних боргiв та витрат
вiд курсових рiзниць.
- До iнших витрат вiдносяться витрати на благодiйнiсть. 
6.11.  Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати            (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4
2 Доходи вiд депозитiв 507 626
3 Iншi фiнансовi доходи  -  -
4 Iншi доходи  -  -
5 Усього фiнансових та iнших доходiв 507 626
7 Проценти за користування кредитами (-) (-)
8 Iншi фiнансовi витрати (-) (-)
9 Iншi витрати (772) (-)
10 Усього фiнансових витрат та iнших витрат (-) (-)

6.12.  Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
 (тис. грн.)
Рядок Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк
1 2 3 4

1 Прибуток (збиток)  до оподаткування 1774 38
2 Поточний податок на прибуток (583) (98)
3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв () ()
4 збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань () ()
5  Усього витрати на податок  на прибуток (583) (98)
6 Чистий прибуток (збиток) поточного року 1191 (60)
* в 2017 роцi вiдстроченi  податковi  активи  та зобов'язання  не визначались в зв'язку з вiдсутнiстю
тимчасових рiзниць 

6.13. Операцiйнi сегменти 
 За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є географiчнi сегменти, а також сегменти по видах страхових
продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї розкрито в Звiтi про
страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах, та  в Роздiлi 3 "Показники дiяльностi з видiв
добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя", Роздiлi 4 "Показники дiяльностi з видiв
обов'язкового страхування 
звiтностi страховика", якi, в складi страхової звiтностi надаються в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне
регулювання на ринку фiнансових послуг.  

6.14. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у
нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись в наслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та
об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких
ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик,
вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi
розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати
зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким
фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв,



для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя, щодо їх спроможностi
виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв
протягом останнiх п'яти рокiв.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий
ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених
коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику
чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового
iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику
Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi
iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Оскiльки у  Товариства активи в iноземнiй валютi несуттєвi, то чутливiсть до валютного ризику i потенцiйнi
змiни не вимiрювались.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що
вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть
чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному  середовищi, яке
є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у
боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

            Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики                                         (тис.грн.)
Тип активу 31грудня   2017 31 грудня 2016
Банкiвськi депозити 4985 5045
     Всього 4985 5045

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових
ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Товариство визнає, що об'рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на _4 процентних пункти. Проведений
аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться
незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих
активiв Товариства.

Вiдсотковi ризики
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в разi змiни
вiдсоткової ставки
На 31.12.2016 р.
Можливi коливання ринкових ставок                              + 4,0% пункти     - 4,0%   
Банкiвськi депозити 4023 17% - 161 + 161
Разом -161 +161
На 31.12.2017 р.
Можливi коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти            - 4,0% 
Банкiвськi депозити 3050 13% -122 +122
Разом -122 + 122
*В результатi  аналiзу  чутливостi вiдсоткових ризикiв встановлено  що вказанi ризики не є чутливими для
товариства.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi
фiнансових зобов'язань.
Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням
вiдповiдних нормативiв.  Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання
ринку фiнансових послуг, розмiщуються виключно в банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня та в
високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється  за допомогою розмiщення
спецiалiзованої звiтностi.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть настання страхової
подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей ризик є
випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни договору та
створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать
балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр



виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична
кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями.
Компанiя контролює страховий ризик шляхом:
" стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти максимально можливої
суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi контрольнi повноваження
спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з
метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх
доходiв.
" укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати дiяльнiсть з
перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i договори факультативного
перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по
окремих страхових продуктах.
Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi.

6.15 Управлiння капiталом.
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: 
(i) дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Компанiї
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу,
управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного
звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом виплати
дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це мiнiмальна сума
акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя проводить постiйний монiторiнг
достатностi капiталу для вiдповiдностi вимогам до мiнiмального капiталу  для вiдповiдностi вимогам до
мiнiмального розмiру статутного капiталу й нормативного запасу платежеспроможностi. Станом на 31.12.2017р.
товариство вiдповiдає вимогам, якi встановленi Мiнiстерством фiнансiв України й регулюючими органами в областi
страхування вiдносно запасу платежеспроможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. Керiвництво
вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах.
Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i
фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
6.16. Операцiї з пов'язаними сторонами
Iз операцiй з пов'язаними особами протягом 2017 р. здiйснювались тiльки виплати управлiнському персоналу. 
6.17. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли
мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть 
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