Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

В.о. Голови Правлiння

Майоренко Олег Олегович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

28.03.2017
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ" СТАР-ПОЛIС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

35810956

1.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ . м.Київ вул.Еспланадна, б. 20

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 361-66-76 (044) 361-66-76

1.6. Електронна поштова адреса

om@starpolis.com.ua

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

2. Річна інформація опублікована у

№59 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://starpolicy.informs.net.ua/

28.03.2017
Дата
28.03.2017
Дата
28.03.2017
Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
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рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для
заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної,
добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами,
вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку"
- за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний
перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних
правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
СТАР-ПОЛІС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ 788529
3. Дата проведення державної реєстрації
11.03.2008
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)
8000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
ПАТ КБ "Приватбанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

320649

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

д/н

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

26500052600111

д/н
д/н

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1

2

3

4

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
медичних витрат

АЕ 641861

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв

АЕ 641865

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
фiнансових ризикiв

АЕ 641859

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

АЕ 641858

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

АЕ 641863

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

АЕ 641864

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

АЕ 641862

08.05.2015

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових

д/н

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових

д/н

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
АЕ 641860
майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)

08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015

08.05.2015

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових

д/н

5

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

В.о. Голови Правлiння

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

д/н

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

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

Вища
д/

Начальник Управління андеррайтингу та перестрахування ПрАТ СК
"РІТЕЙЛ СТРАХУВАННЯ"
12.08.2015 безстроково

9) Опис
Наглядовою радою Товариства (Протокол №3/1/15 від 12.08.2015 року) прийнято рішення про
призначення на посаду Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Майоренко Олега Олеговича на
підставі заяви про призначення та у відповідності до наявної пропозиції членів Наглядової ради. Майоренко О.О.
не надав згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акціями Товариства не володіє. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останніх п'яти років: Начальник Управління андеррайтингу та перестрахування ПрАТ СК
"РІТЕЙЛ СТРАХУВАННЯ". Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

д/н

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

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1983

вища
5

ТОВ "Кошка", ведучий спецiалiст по рекламi
03.10.2014 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положення про наглядову раду. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5, загальний стаж
роботи (рокiв) - 10. Попередня посада: ТОВ "Кошка", ведучий спецiалiст по рекламi. Обрано загальними зборами
03.10.2014 року на 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада

Ревiзор

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

д/н

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

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1967

вища
7

ТОВ "СВА-2005", генеральний директор
03.10.2014 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзора. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 7, загальний стаж
роботи (рокiв) - 12. Попередня посада: ТОВ "СВА-2005", генеральний директор. Призначено на посаду рiшенням
загальних зборiв 03.10.2014 р. строком на 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом звітного періоду зміни
на посаді не відбувались.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1

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

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

Кількість
акцій (штук)

2

3

4

В.о. Голови Правлiння

Майоренко Олег Олегович д/н д/н д/н

Ревiзор

Зубко Iгор Григорович

Голова Наглядової ради

Канавченко Валентин
Вiкторович

0.00000000000

40

0.50000000000

0
Усього

5

0

д/н д/н д/н
д/н д/н д/н

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

40

6

0.00000000000
0.50000000000

0

7

0
40

40

0

8

0

9

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
АТ АСIТО КАПIТАЛ
(ASITO KAPITAL S.A.)

Код за
ЄДРПОУ

10801286

Прізвище, ім`я, по батькові
фізичної особи

Місцезнаходження

РУМУНIЯ м. Бухарест
Сектор 1, вул. ЄЛЄНА
ВАКАРЄСКУ, буд. 100 А

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт

Усього

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

7920

99.000000000000

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

0
0.000000000000
7920 99.000000000000

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)
0.000000000000

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)
0.000000000000
0.000000000000

Прості
іменні
7920

Прості
іменні
0
7920

Кількість за видами акцій

Прості на Привілейов Привілейов
пред'явника ані іменні
ані на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості на Привілейов Привілейов
пред'явника ані іменні
ані на
пред'явника
0
0

0
0

0
0

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

Чергові
X

Позачергові

29.04.2016

100.000000000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
9. Затвердження правочинiв, укладених протягом звiтного перiоду.
10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх
граничну вартiсть.
11. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
Доповiдач - В.о. Голови правлiння Майоренко Олег Олегович доповiв про пропозицiю Наглядової
ради Товариства обрати Головою Лiчильної комiсiї Толкунову Галину Павлiвну, Членом Лiчильної
комiсiї Iгнатьєва Сергiя Олександровича.
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Толкунову Галину Павлiвну, Членом Лiчильної
комiсiї Iгнатьєва Сергiя Олександровича.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
Доповiдач - В.о. Голови правлiння Майоренко Олег Олегович доповiв про пропозицiю Наглядової
ради Товариства обрати Головою зборiв Кушелевську Ю____ Г_____, Секретарем зборiв Денисова
К____ Е_____.
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Кушелевську Ю____ Г_____, Секретарем зборiв Денисова К____
Е_____.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
Доповiдач - В.о. Голови правлiння Майоренко Олег Олегович доповiв про пропозицiю Наглядової
ради Товариства Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин;
обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi;
голосувати з питань порядку денного реєстрацiйними картками.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; обговорення
- до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi; голосувати з
питань порядку денного реєстрацiйними картками.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
Доповiдач - В.о. Голови правлiння Майоренко Олег Олегович доповiв про фiнансовi результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та пропозицiю покриття збиткiв
Товариства у сумi 14 454 000 грн. 00 коп. здiйснити за рахунок обiгових коштiв.
Вирiшили: покриття збиткiв Товариства у сумi 14 454 000 грн. 00 коп. здiйснити за рахунок обiгових
коштiв.
9. Затвердження правочинiв, укладених протягом звiтного перiоду.
Доповiдач - В.о. Голови правлiння Майоренко Олег Олегович доповiв про правочини, що були
вчиненi у 2015 роцi.
Вирiшили: Затвердити усi правочини, що були укладенi протягом 2015 року.
10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх
граничну вартiсть.
Вирiшили: З метою безперешкодного та ефективного ведення дiяльностi Товариства прийняти та
затвердити рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якщо вартiсть майна або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства
Головою Правлiння, в рамках страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення з граничною сукупною
вартiстю значних правочинiв до 500 000 000,00 (п'ятисот мiльйонiв) грн. Всi укладенi протягом року
значнi правочини, що перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, затверджувати на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.
11. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
Вирiшили: Змiнити мiсцезнаходження Товариства за новою адресою: ______________.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
Вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
Уповноважити В.о. Голови правлiння Товариства Майоренка Олега Олеговича пiдписати вiд iменi
Товариства Статут у новiй редакцiї та здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту
Товариства у новiй редакцiї.
Голова зборiв Кушелевська Ю.Г. оголосила, що всi питання Порядку денного розглянутi, по всiх
питаннях вiдбулися голосування та були прийнятi вiдповiднi рiшення, якi є обов'язковими для
виконання всiма посадовими особами та акцiонерами Товариства.
Зауважень щодо порядку ведення зборiв не надiйшло.
Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СТАР-ПОЛIС" вiд 29 квiтня 2016 року вважаються закритими.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

09.09.2010 745/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

3

4

5

Державна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

UA4000086565

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7

1000.00

8

8000

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

8000000.00

10

100.000000
000000

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на внутрiшнiх органiзованих ринках торгiвля не здiйснюється.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на зовнiшнiх органiзованих ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя
щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу не було. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не
здiйснювалась. Спосiб розмiщення: розмiщення не було.

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

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.Невиробничого призначен
28.000
24.000
0.000
0.000
28.000
24.000
- 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
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
28.000
24.000
0.000
0.000
28.000
24.000
Усього
28.000
24.000
0.000
0.000
28.000
24.000
Основні
засоби
емітента
використовуються
на
100%.
Всі
основні
засоби
Пояснення :
використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних
засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
10986
8000
8000

За попередній період
120394
8000
8000

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(10986.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(8000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

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

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

Зобов'язання за цінними паперами

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X
X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

X

X

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X
X

68.00

X

X

Усього зобов'язань
Опис:

X

0.00

68.00

X
X

X
X

Кредитiв банку немає. Зобов'язання станом на
31.12.2016 р. становлять 68 тис. грн. та
класифiкуються таким чином
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi
податковi зобов'язання:
- Довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 1 тис.
грн.;
- Страховi резерви резерв незароблених премiй - 67 тис.
грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн.;
- розрахунками зi страхування - 0 тис. грн.;
- розрахунками з оплати працi - 0 тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов'язання 0 тис. грн.

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

15.06.2015
24.06.2015
12.08.2015
01.09.2015
01.12.2015
12.08.2015
25.03.2016
20.05.2016

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
25.03.2016
20.05.2016

2

Вид інформації

3

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Спростування

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
1

Рік

2016

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2015

1

0

2014

2

1

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

Так

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше

X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Бюлетенями ( таємне голосування )

Так

X

X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Так

Ні

X

Додатковий випуск акцій

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

X
X

д/н

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

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів

1
1
0
0
0
1
0
0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
2
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Складу
Організації
ДІяльності
Іншi
д/н

Так

Ні
X
X
X

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
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi

Так

Ні
X
X
X
X

д/н д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Так

X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше
д/н

Ні

Так

Ні
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше
д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, введено посаду ревізора
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
1

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

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Так
Ні

Ні
Так

Так

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу
Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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

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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора )

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

X

д/н

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

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності
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

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Виконавчий орган
Інше

X
X

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Ні

X
Так

Ні

X
X

X

д/н

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Так

Ні

X

X

X

д/н

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

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X

X

д/н

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

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Так

д/н

Так

X

Ні

X
X
X

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Випуск акцій

Так

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X

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

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 планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Так
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
___________________________________________________________
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.
Отримання прибутку шляхом здiйснення страхової дiяльностi
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.
АТ "АСIТО КАПIТАЛ" (Румунiя), iдентифiкацiйний номер 10801286.
Доля в Статутному капiталi становить 99,00%.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення головою Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ
"СК "Стар-Полiс" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди
фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг не зафiксовано
4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
До ПрАТ "СК "Стар-Полiс", застосовувались заходи впливу у виглядi
штрафних санкцiй:
Вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у
розмiрi 17 тис грн - за несвоєчасне подання особливої iнформацiї.
ПрАТ "СК "Стар-Полiс" станом на 31.12.2016 не сплатило штрафнi
санкцiї
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
ПрАТ "СК "Стар-Полiс" розробило та впровадило Систему управлiння
ризиками, що являє собою комплексну стратегiю управлiння основними
ризиками у ПрАТ "СК "Стар-Полiс" з кiнцевою метою отримання у
короткостроковiй та довгостроковiй перспективi максимальної стiйкостi
всiх видiв дiяльностi Товариства.
Основними елементами системи управлiння ризиками ПрАТ "СК
"Стар-Полiс" є: iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер
дiяльностi); квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику);
контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв);
управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного
впливу ризикiв); монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з
механiзмами зворотного зв'язку).
ПрАТ "СК "Стар-Полiс" проводить системний аналiз та обробку
iнформацiї на предмет виявлення ризикiв та впроваджує заходи щодо
попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або подiлу ризику,
встановленого в процесi дiяльностi Товариства. Наявнiсть своєчасної,
достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є важливою умовою
для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами)
об'єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану Товариства.
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.
Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення
стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її
фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй
з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та
достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть
внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства.
Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх
суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє
вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Система внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "СК "Стар-Полiс"
функцiонує вiдповiдно до Положення про Службу внутрiшнього аудиту
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Стар-Полiс".
Внутрiшнiй аудитор забезпечує систематичний пiдхiд до оцiнки та
пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння
ризиками та корпоративного управлiння, а також здiйснює нагляд за
дотриманням системи внутрiшнього контролю й виносить судження щодо
його ефективностi.
Протягом звiтного 2016 року внутрiшнiй аудитор ПрАТ "СК "Стар-Полiс"
проводив внутрiшнiй аудит об'єктiв та процесiв. За результатами
перевiрки внутрiшнiй аудитор надав рекомендацiї щодо покращення
ефективностi функцiонування окремих процесiв.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
У 2016 роцi вiдсутнi факти вiдчудження авктивiв в обсязi, що
перевищує встановлений у статутi розмiр
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
У 2016 роцi вiдсутнi факти купiвлi-продажу авктивiв в обсязi, що
перевищує встановлений у статутi розмiр.
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.
У 2016 роцi вiдсутнi операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в
межах однiєї промислово-фiнансової групи
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Органи, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
не надавали рекомендацiї щодо аудиторського висновку.
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).
ТОВ "Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ", (Свiдоцтво АПУ про внесення
в Реєстр субєктiв аудиторської дiяльностi за № 3345 вiд 26 лютого
2004 року та чинного до 19 грудня 2018 року;
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг № 0145
вiд 18 лютого 2015 року та чинне до 19 грудня 2018 року; Свiдоцтво
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку № П000196 вiд 24 лютого 2014 року та чинне до 19
грудня 2018 року
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
Аудиторська фiрма працює з 2004 року__________
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
перший рiк_______________
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
вiдсутнi
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
вiдсутнi
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
2016 рiк ТОВ "Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ",
2015 рiк - ТОВ "Фiнком-Аудит"
2014 рiк - незалежний аудитор Курiшко Свiтлани Олексiївни
2012, 2013 рiк - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма Блискор Гарант
2011 рiк - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Профi-Сервiс"
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.
Не вiдомо
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Керiвником товариства розгладаються скарги вiд клiєнтiв особисто
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Майоренко Олег Олегович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
скарги вiдсутнi
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
вiдсутнi

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ "Фінком-Аудит"

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

23164098

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

0618
29.09.2011

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

за 2016 рік

Місцезаходження аудиторської фірми, Україна, м. Київ,пр.Перемоги,68/1,62
аудитора

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Думка аудитора

Умовно-позитивна

Підприємство___________________________________________________________
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
СТАР-ПОЛІС"

Дата (рік, місяць, число)

2017

за ЄДРПОУ

М. КИЇВ
Територія______________________________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
1
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
01001 м. Київ м.Київ вул.Еспланадна, б. 20, т.(044) 361-66-76
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

Код рядка
2

65.12

V

1000

первісна вартість

1001

Незавершені капітальні інвестиції

1005

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи

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

1002

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду

163
165
2

--

165
2

--

24

1012

20

24

1011
1015
1020
1030

48
---120000

Відстрочені податкові активи

1045

--

Усього за розділом I

163

28

1035

Інші необоротні активи

4

1010

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

01

35810956
111

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Актив

01

8038200000

за КОАТУУ

Форма № 1

Коди

1040
1090

48
-----

--

--

--

--

--

1095

120191

187

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

--

--

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

1135

4531

Інша поточна дебіторська заборгованість

1136

--

1155

--

6000

II. Оборотні активи
Запаси

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Частка перестраховика у страхових резервах
резервах незароблених премій
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

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

1100

1125

--

9

--

1160

174

1166

8

1165

107

--

--

4531
174
153
8

1167

99

145

1180

92

9

1190

--

1170
1183

--

92

-9

--

1195

382

10867

1300

120573

11054

1200

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2
1400

3

8000

4

8000

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Резервний капітал

1415

6453

6453

Додатковий капітал

1410

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1420

105932

1430

--

1425

Вилучений капітал

Усього за розділом I

--

--

--

10986
---

1495

120385

25439

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

1

1

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Страхові резерви

резерв незароблених премій
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

-1

--

168

68

168
---

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

1615

--

у тому числі з податку на прибуток

1620
1621

7

1625
1630

Доходи майбутніх періодів
Усього за розділом IІІ

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

д/н

В.о. Голови Правлiння

________

Майоренко Олег Олегович

Головний бухгалтер

________

Майоренко Олег Олегович

----

--

1

--

2

--

1690

--

--

---

----

1695

11

--

1900

120564

25507

1700

Баланс

68

8

1660
1665

Інші поточні зобов'язання

--

1595

1610

Поточні забезпечення

1

67

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

розрахунками з оплати праці

--

167

1600

розрахунками зі страхування

--

1530
1533

Усього за розділом II

--

--

--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"

2017
01 01
35810956

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2016 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток

Код за ДКУД
За звітний період

1801003
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

--

--

2010

293

51

2011

355

244

2012

(79)

(132)

2013

-100

151

2014

-83

90

2050

(--)

(--)

2070

--

2

2090

293

49

Інші операційні доходи

2095

(--)

(--)

2120

14

1217

Витрати на збут

2130

(218)

(234)

2150

(--)

(--)

2180

(114019)

(11738)

2190

--

--

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

2195

(113930)

(10706)

2200

--

--

2220

--

--

2240

--

234

2250

(--)

(--)

2255

(--)

(--)

2270

(--)

(3975)

2290

--

--

збиток

2295

(113930)

(14447)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300

-5

-7

2305

--

--

2350

--

--

2355

(113935)

(14454)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Накопичені курсові різниці

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

--

2455

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

--

2465

-113935

-14454

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Інший сукупний дохід після оподаткування

--

--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

2505

Витрати на оплату праці

2515

Амортизація

2520

Інші операційні витрати

2550

Разом

4

--

65

2510

Відрахування на соціальні заходи

За аналогічний
період
попереднього року
--

69

14
4

114154
114237

25
4

15849
15947

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код рядка

За звітний період

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

3

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(14241.875000)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Назва статті
1

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

д/н
В.о. Голови Правлiння

__________

Майоренко Олег Олегович

Головний бухгалтер

__________

Майоренко Олег Олегович

8000

8000

(14241.875000)
--

За аналогічний
період
попереднього року
4

8000

8000

(1806.7500000)
(1806.7500000)
--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"

2017
01 01
35810956

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2016 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3005

--

--

3006

--

--

Надходження від страхових премій

3010

--

--

3050

355

244

3095

--

1434

3100

(136)

(275)

3105

(54)

(69)

Зобов'язань з податків і зборів

3110

(15)

(25)

3115

(20)

(10)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3116

(7)

(17)

3118

(13)

(--)

3150

(79)

(135)

Цільового фінансування
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язання з податку на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Інші витрачання

3190

(19)

(1266)

3195

32

-102

3200

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3205

--

--

3215

--

17

Надходження від деривативів

3220

--

--

3225

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3250

14

--

3255

(--)

(--)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

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

дивідендів

Інші надходження

необоротних активів

Виплати за деривативами

3260

(--)

(--)

3270

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3290

(--)

(--)

3295

14

17

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3340

--

--

3345

(--)

(--)

Інші платежі

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

Погашення позик

Сплату дивідендів
Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3350

--

--

3355

(--)

(--)

3390

(--)

(--)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3395

--

--

3400

46

-85

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3405

107

192

3410

--

--

3415

153

107

Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року
д/н

В.о. Голови Правлiння

________

Майоренко Олег Олегович

Головний бухгалтер

________

Майоренко Олег Олегович

Коди
Дата (рік, місяць, число)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"

2017
01 01
35810956

Звіт про власний капітал
за 2016 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

4

5

6

4000

8000

--

--

6453

4005

--

--

--

4010

--

--

4090

--

--

4095

8000

4100

--

4110
4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Внески учасників : Внески до капіталу

4210
4240
4245

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

7

8

9

всього

10

105932

--

--

120385

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6453

105932

--

--

120385

--

--

--

-113935

--

--

-113935

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року
д/н
В.о. Голови Правлiння

________

Майоренко Олег Олегович

Головний бухгалтер

________

Майоренко Олег Олегович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Стар-Полiс"
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
(перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.)
Метою складання цих примiток до Рiчної фiнансової звiтностi є виконання вимог Закону України вiд 16.07.99р.
№996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" зi змiнами та доповненнями та Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, а також дотримання ПАТ "СК "Стар-Полiс" (далi - Компанiя) єдиної методики
вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам
фiнансової звiтностi.
l. Загальнi положення
Повна назва товариства: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Стар-Полiс".
Скорочена назва товариства: ПрАТ СК Стар-полiс .
Код ЄДРПОУ: 35810956.
Компанiя була зареєстрована в м. Київ, Україна, 11.03.2008 р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1070 102 0000 032436
Мiсце проведення реєстрацiї: Печерська районна в мiстi Києвi Державна Адмiнiстрацiя.
Основнi види дiяльностi за КВЕД:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя;
65.20 Перестрахування.
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ:
S.12502 Приватнi страховi корпорацiї та недержавнi пенсiйнi фонди.
Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20
Чисельнiсть правцiаникiв _ 1 (один). Штатних працiвникiв _ 2(два).
Акцiонерами Компанiї на 31.12.2016р. є одна юридична особа нерезидент та двi фiзичнi особи резиденти України.
Органами управлiння i контролю Компанiї є:
Вищий орган Компанiї - Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядовий орган - Наглядова рада;
Виконавчий орган - Правлiння;
Контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя.
Голова Правлiння є посадовою особою Компанiї.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалось, вiдокремлених
пiдроздiлiв немає.
Посадовi особи Компанiї вiдповiдають за заподiяну ними Компанiї шкоду вiдповiдно до законодавства України.
Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя володiє наступними частками в статутних фондах суб'єктiв господарської
дiяльностi:
Найменування
% володiння
ПАТ "ЗНКIФ "Альтера Фiнанс-фонд нерухомостi"
ПАТ "ЗНКIФ "Голден веретекс фонд"
0,028%

0,132%

ПрАТ СК Стар-полiс є страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi
вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
ПрАТ СК Стар-полiс має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на здiйснення 9 видiв
добровiльного страхування:
№ з/п
Серiя та номер лiцензiї Вид страхової дiяльностi
Дата видачi лiцензiї
Остання дата дiї лiцензiї
1
АЕ № 641858 Страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу)
08.05.2015 безстроковий
2
АЕ № 641863 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 08.05.2015 безстроковий
3
АЕ № 641862 Страхування кредитiв(у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 08.05.
2015
безстроковий
4
АЕ № 641860 Страхування майна(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу)
08.05.2015 безстроковий
5
АЕ № 641861 Страхування медичних витрат 08.05.2015 безстроковий
6
АЕ № 641864 Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) 08.05.2015 безстроковий
7
АЕ № 641865 Страхування вiд нещасних випадкiв
08.05.2015 безстроковий
8
АЕ № 641859 Страхування фiнансових ризикiв 08.05.2015 безстроковий
9
БН Страхування сiльськогосподарської продукцiї 04.12.2015 безстроковий
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК Стар-полiс
за рiк, який закiнчився 31 грудня в 2016р. затверджена до випуску
(з метою оприлюднення) керiвництвом Компанiї 20 лютого 2016 року.
Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її
затвердження до випуску.

Страховою компанiєю затверджений

наказ "Про облiкову полiтику" за № 1 вiд 5 сiчня 2016 року.

Умови здiйснення дiяльностi
Компанiя ПрАТ ПрАТ СК Стар-полiс
здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Таким чином, на бiзнес Компанiї
впливають економiка i фiнансовi ринки України, яким притаманнi властивостi ринку, який на даний час
розвивається. Україна продовжує проведення економiчних реформ i розвиток свого правового, податкового поля та
законодавчої бази вiдповiдно до потреб ринкової економiки, проте вони пов'язанi з ризиком неоднозначностi
тлумачення їх вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн, що укупi з iншими юридичними та фiскальними
перешкодами створює додатковi проблеми для пiдприємств, що ведуть бiзнес в Українi. Майбутня стабiльнiсть
української економiки багато в чому залежить вiд цих реформ i досягнень, а також вiд ефективностi економiчних,
фiнансових i грошових заходiв, що вживаються урядом. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на ринку i
зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту.У 2016 роцi український уряд продовжує вживати
заходи з пiдтримки економiки з метою подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив надають умови ведення
бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Компанiї. Майбутнiй економiчний розвиток України
залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання
та внесення змiн до податкової, юридичної та нормативної бази. Керiвництво вважає, що ним вживаються всi
необхiднi заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Компанiї в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi
та економiцi.
Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Компанiї:
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi ПрАТ СК Стар-полiс
Фiнансова
звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення Компанiї на 31 грудня 2016 року, результати її
господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ).
Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi пiдготовки
фiнансової звiтностi Компанiї були зробленi справедливi думки i оцiнки. Керiвництво також пiдтверджує, що
фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним чином, за вживання
розумних заходiв для захисту активiв Компанiї, а також за запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень.
Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Компанiї вiдповiдно до законодавства України.
Принципи складання
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою
достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для
задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ"). Дана звiтнiсть є четвертою, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
Для пiдготовки повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi за 2016рiк ,яка включає: Звiт про фiнансовий стан
(Баланс,Форма №1)., Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма №2), Звiт про
рух грошових коштiв (Форма №3), Звiт про власний капiтал (Форма № 4 ), загальну iнформацiю про дiяльнiсть
Компанiї за рiк, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк було використано концептуальну основу наступних
документiв в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року та офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України:
_
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
_
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
_
Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ, ПКТ).
_
Закон України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi .
_
Iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти та МСФЗ 14 Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання , якi вiдповiдно
набувають чинностi 01 сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 14 Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання до дати набуття
чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть
Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього
стандарту.
Оскiльки застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволяється, то керiвництвом Товариства прийнято
рiшення про застосування МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти до фiнансових звiтiв Товариства за перiод, що
закiнчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i
зобов'язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Основнi положення облiкової полiтики ПрАТ СК Стар-полiс
Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувалися послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в

цiй фiнансовiй звiтностi.
1. Прямолiнiйна амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв.
2. Вiдображення вартостi основних засобiв - модель справедливої вартостi.
3. Списання 100% вартостi МНМА при передаваннi в експлуатацiю.
4. Оцiнка вибуття запасiв за методом FIFО.
5. Створення резерву сумнiвних боргiв на основi платоспроможностi окремих дебiторiв.
6. Оцiнка фiнансових iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства за методом участi у капiталi, iнших
iнвестицiй в акцiї та корпоративнi права - за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.
7. Вiдображення наданих та отриманих безпроцентних позик за сумою погашення.
8. Нарахування резерву незароблених премiй за методом 1/4 з усiх видiв страхування, врахування страховий
премiй для визначення РНП з коефiцiєнтом 0,8.
9. Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України _ гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
10. За орiєнтовний порiг суттєвостi до активiв i зобов'язань величина вираховується вiд питомої ваги значення
по бухгалтерським рахункам вiд прийнятого порiга суттєвостi в розмiрi
2,5 тис. грн. Узгоджена базова
величина є чистий прибуток пiсля оподаткування.
Перехiд на Мiжнароднi стандарти для складення фiнансової звiтностi товариство, згiдно з облiковою
полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 року
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, управлiнський
персонал не має намiрiв лiквiдувати суб'єкт господарювання чи припинити дiяльнiсть. При цьому, управлiнський
персонал визнає значне зменшення вартостi активiв при анулюваннi фiнансових iнвестицiй, що призведе до
невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства. Але активи, якi можуть значно зменшити вартiсть
активу балансу не використовуються для генерування грошових потокiв. Крiм того, управлiнський персонал
постiйно розробляє та впроваджує плани щодо майбутнiх дiй якi спрямованi на продовження безперервної
дiяльностi пiдприємства.
Невизначенiсть управлiнського персоналу щодо питання знецiнення активiв вiдсутня.
Принципи оцiнки
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, окрiм iнструментiв, вiдображених за
справедливою вартiстю, iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.
Використання оцiнок i думок
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФО та МСФЗ вимагає вiд керiвництва вироблення думок,
оцiнок i допущень, що впливають на вживання облiкової полiтики i суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат,
що приводяться в звiтностi. Не дивлячись на те, що данi оцiнки заснованi на обiзнаностi керiвництва про
iснуючi подiї, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок. Оцiннi значення i основнi допущення
передивляються на постiйнiй основi. Змiни оцiнних думок признаються в тому перiодi, в якому проведений
перегляд суджень, якщо змiни в оцiнках впливають лише на цей перiод, або в поточному i подальших перiодах,
якщо змiни в оцiнках роблять вплив на поточний i послiдуючi перiоди.
Зокрема, iстотними областями невизначеностi вiдносно оцiнок i критичних думок у вживаннi облiкової полiтики є:
-

Зобов'язання по страхуванню:
Оцiнка фiнансових iнструментiв
Знецiнення фiнансових iнструментiв
Знецiнення позик i дебiторської заборгованостi
Визнання резервiв

Зобов'язання по страхуванню
У зв'язку iз специфiкою бiзнесу складно з упевненiстю передбачити результат будь-якої вимоги i кiнцеву
вартiсть заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо, у кожному конкретному випадку, з
урахуванням обставин вимоги, iнформацiї, наданої оцiнювачами збитку, а також iсторичних фактiв про розмiри
аналогiчних вимог. Оцiнки кожного випадку регулярно аналiзуються i оновлюються, коли з'являється нова
iнформацiя. Резерви формуються на пiдставi iнформацiї, що є зараз. Проте кiнцевi зобов'язання можуть
змiнюватися в результатi наступних подiй. Складнощi в оцiнцi резервiв також вiдрiзняються в рiзних областях
бiзнесу залежно вiд складностi вимог i об'єму вимог у кожному окремому випадку з врахуванням дати виникнення
вимоги i затримок в заявi збитку. Найбiльш iстотне допущення пов'язане з формуванням резерву заявлених, але
неврегульованих збиткiв ("РЗУ"). Достатнiсть страхових технiчних резервiв контролюється на регулярнiй основi
за допомогою проведення тесту на достатнiсть зобов'язань, виконуваного в розрiзi лiнiй бiзнесу.
Оцiнка фiнансових iнструментiв
Для цiлей визначення справедливої вартостi фiнансових активiв i зобов'язань використовується ринкова вартiсть.
Для фiнансових iнструментiв, якi рiдко обертаються на ринку, цiна яких менш прозора, справедлива вартiсть менш
об'єктивна i її визначення вимагає вживання рiзної мiри думок, залежно вiд лiквiдностi, концентрацiї,
невизначеностi ринкових чинникiв, цiнових допущень i iнших ризикiв, що роблять вплив на фiнансовий iнструмент.
При отриманнi бiржових котировок, Товариство примiняє для оцiнки активiв, найнижчi котировки.

Знецiнення активiв
Згiдно з вимогами МСБО 36 Знецiнення активiв , вартiсть активу повинна розраховуватися, як нижча з двох нижче
певних величин: або чиста вартiсть реалiзацiї, або прибутковiсть використання активу. Чиста вартiсть
реалiзацiї _ це сума, яку можна отримати вiд продажу активу незв'язаним сторонам, яка здiйснюється при
нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вiд використання активу _ це справжня
вартiсть очiкуваних грошових потокiв вiд використання активу протягом термiну корисної експлуатацiї цього
активу i вiд його лiквiдацiї.
Згаданий стандарт передбачає, що при визначеннi прибутковостi використання активу Товариство повинна
застосовувати прогнознi грошовi потоки, якi повиннi вiдображати поточний стан активу, i представляти якiсну
оцiнку, здiйснювану керiвництвом, вiдносно сукупностi економiчних умов, якi мали мiсце протягом залишкового
термiну корисної експлуатацiї активу. Прогнознi грошовi потоки необхiдно дисконтувати по ставцi, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi, i ризики, пов'язанi з цим активом.
Знецiнення позик i дебiторської заборгованостi
Iснує ряд iстотних ризикiв в процесi контролю фiнансових активiв i визначення iснування знецiнення. Ризики i
невизначеностi включають ризик того, що оцiнка Компанiєю можливостi емiтента виконати всi свої контрактнi
зобов'язання змiниться в результатi змiн кредитних характеристик даного емiтента, а також ризик того, що
економiчнi перспективи будуть гiршi, нiж очiкувалося, або зроблять бiльший вплив на емiтента, чим очiкувалося.
Також iснує ризик того, що нова iнформацiя, отримана Компанiєю, або змiни iнших фактiв i обставин приведуть до
того, що Товариство змiнить своє рiшення про iнвестування. Будь-яка з даних ситуацiй може привести до
збiльшення витрат, вiдбитих в звiтi про сукупний дохiд в майбутньому перiодi у розмiрi зареєстрованих витрат
вiд знецiнення активу.
Визнання резервiв
Резерви створюються, коли iснує вiрогiднiсть того, що подiя у минулому, привела до виникнення справжнього
зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надiйно оцiнена. Керiвництво застосовує думка при оцiнцi
вiрогiдностi того, що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керiвництва при виборi
вiдповiдної моделi розрахунку i специфiчних допущень, пов'язаних з конкретними випадками.
Вiдкладений податок
Враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань страхових компанiй, i не значнi суми таких зобов'язань,
Керiвництво прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi
зобов'язання.
2.

Активи

Нематерiальнi активи станом на 31.12.2016року
На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням можливого
зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 Зменшення корисностi активiв .
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 _Нематерiальнi активи"
з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi
придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею
облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу
активом.
Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо
вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться.
Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється iнвентаризацiйною
комiсiєю в мiсяцi отримання (створення) об'єкта.
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу,
виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Строк корисного використання об'єкта i фактори, що
впливають на нього, вiдображаються в актах (протоколах) постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, якi згiдно
графiку обiгу документiв, здаються в бухгалтерiю.
Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.
Вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016р. дорiвнює 165 тис.грн, iз яких
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi _ 163,0 тис.грн.;
Програмнi продукти _ 2,0 тис.грн.
Основнi засоби станом на 31.12.2016року
Всi об'єкти основних засобiв Компанiї станом на 31.12.2016 року облiковуються в бухгалтерському облiку за
моделлю собiвартостi.
Власнi активи _ об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв
складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти
вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.
Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Компанiї на основi МСБО 16 Основнi засоби з
урахуванням зазначених в Положеннi застережень.
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї),
установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше одного року. Облiковою одиницею

основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та
витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану.
Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Голови Правлiння Компанiї.
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв _ не встановлювалась.
Нарахування амортизацiї здiйснюється наступним чином з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта основних
засобiв в експлуатацiю;
Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016р. дорiвнює 48 тис.грн
Нарахована амортизацiя за 2016 рiк _ 4,0 тис.грн., накопичена амортизацiя _ 24,0 тис.грн.
Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт
та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В
балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям
визнання активу.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутi операцiї. При цьому
необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв, чи
переходить право користування активом в результатi даної угоди.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики та
вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17
Оренда . Договори оренди, в яких Товариство не передає всi ризики i користь вiд володiння активом,
класифiкується як операцiйна оренда.
В нашiй Компанiї такi види оренди вiдсутнi.
Товариство орендує примiщення, в якому фактично знаходиться, за договором оренди.
Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди.
Орендоване примiщення знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20. Компанiя несе витрати по
утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на утримання в 2016 роцi склали 67тис. грн.
i були вiдображенi в складi
адмiнiстративних витрат .
Фiнансовi активи станом на 31.12.2016року
Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39 Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка .
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по таких категорiях:
?
Вкладення в цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток i збиток;
?
Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть бути реалiзованi для
пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки вiдсотка, валютного курсу або цiн на ринку цiнних паперiв,
класифiкуються, як в наявностi для продажу;
?
Позики та Дебiторська заборгованiсть.
Цiннi папери
Визнання та оцiнка.
По тих акцiях та iнструментах власного капiталу з портфелю на продаж, для яких вiдсутнiй активний ринок та
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо, Компанiєю застосовується метод облiку за
собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без реверсування збиткiв вiд знецiнення.
Станом на 31.12.2016року не має ринкових котирувань за акцiями вiдображеними в поточних фiнансових iнвестицiях
на загальну суму 174 тис.грн. .
Товариство має намiр продати акцiї за цiною собiвартостi.
Витрати за позиками в облiку Товариства вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016року
Операцiйна дебiторська заборгованiсть _ це заборгованiсть, яка виникає в процесi страхової дiяльностi компанiї
за умови пiдписання договору та внесення коштiв.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних зi страховою дiяльнiстю
Товариства. До неї вiдносяться заборгованiсть за частками страхових вiдшкодувань, позик та аванси рiзним
органiзацiям.
Дебiторська заборгованiсть класифiкується:
1) рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових послуг;
2) iнша заборгованiсть:
1) Дебiторська заборгованiсть яка виникає при продажу страхових послуг вiдображається за вартiстю очiкуваних
надходжень, за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах.
Станом на 31.12.2016р. за даними облiку та звiтностi Товариства така дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi
Компанiя враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до

звiтної дати.
2) Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть, яка не пов'язана iз страховою дiяльнiстю,
розрахунки за нарахованими доходами та iнша.
Станом на 31.12.2016р. на балансi Компанiї облiковується наступна дебiторська заборгованiсть:
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 6 000,0 тис.грн.
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (з податку на прибуток) - - 4 531 тис.грн.
Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансового активу лише у тому випадку, коли:
?
цi активи погашенi або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, минули;
?
переданi права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або укладено угоду про передачу i при цьому також
передано всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, або не передано їх i не збережено
всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втрачено право контролю щодо даних
активiв. Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i лише
тодi, коли воно погашене, тобто, коли вказане в договорi зобов'язання виконане, анульоване або термiн його дiї
закiнчився.
Запаси станом на 31.12.2016 року
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 Запаси .
Згiдно Облiкової полiтики Компанiї Запаси мають враховуватися наступним чином:
-запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу;
-при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у
виробництво з надання страхових послуг за за методом FIFО.
Станом на 31.12.2016 року залишок запасiв не облiковуються.
Грошовi кошти i їх еквiваленти станом на 31.12.2016 року
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвських рахунках, грошовi кошти в касi, а також
депозити до вимоги (еквiвалент грошових коштiв) з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв вiд
звiтної дати.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi
суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi.
У звiтi про рух грошових коштiв - грошовi кошти i їх еквiвалентiв включають отриманi страховi платежi,
вiдсотки за розмiщення депозитiв, агентську винагороду вiд юридичної особи. Звiт про рух грошових коштiв
складається прямим методом, який розкриває iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи
валових витрат грошових коштiв.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй
валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про фiнансовi
результати того перiоду, в якому вони виникли.
Грошовi кошти наведено в таблицi № 1.
Таблиця № 1 (тис. грн.)
31.12.2015 31.12.2016 В т.ч. в iноземнiй валютi
Готiвка в касi
8
8
Поточнi рахунки в банках
65 49
Депозитнi рахунки в банках (сроком погашення до з-х мiсяцiв)
Всього: 107 153 56

34

96

56

3.Зобов'язання та забезпечення
Зобов'язання та умовнi активи станом на 31.12.2016 року
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 Забезпечення, умовнi
зобов'язання та умовнi активи .
Зобов'язання Товариство класифiкує на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн
погашення до 12 мiсяцiв).
Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня.
Поточна кредиторська заборгованiсть на 31.12.2016 року вiдсутня.
Поточнi зобов`язання наведено в таблицi № 2
Таблиця № 2 (тис. грн.)
Показники 31.12.2015 31.12.2016
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом
8
0
_(в т.ч. податок на прибуток)
7
0
з оплати працi 2
0
зi страхування 1
0

Разом

11

0

При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Товариство на кожну звiтну дату проводить аналiз
сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi
за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
Протягом звiтного 2016 року Товариство не здiйснювала списання з балансу кредиторської заборгованостi
враховуючи строки позовної давностi .
Забезпечення станом на 31.12.2016року
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 Забезпечення,
умовнi зобов'язання та умовнi активи .
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна
оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв:
- резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок року та визначених вiдрахувань щомiсячно.
- технiчнi резерви. Товариство створює технiчнi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов'язань, що виникли за
договорами страхування: резерв незароблених премiй, резерв заявлених та неврегульованих збиткiв. Резерв
незароблених премiй вiдображає частину належних страхових премiй, яка вiдноситься до перiоду риски, наступного
за звiтним перiодом. Резерв розраховується для кожного договору страхування згiдно з методом 1/4 .
У балансi резерви представленi :

Таблиця №

3 (тис грн.)

Показники 31.12.2015 31.12.2016
Забезпечення виплат персоналу
1
1
Резерв незароблених премiй 1/4 167 67
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй

92

9

Технiчнi резерви станом на 31.12.2016року представленi такими категорiями дозволених активiв:
Таблиця №4 (тис. грн.)
грошовi кошти на поточному рахунку 16.6
банкiвськi вклади (депозити)
40,2
права вимоги до перестраховикiв 6,6
каса
4,0
Разом: 67.4
При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 Страховi контракти ми:
а) не визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi
страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як
резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) не проводили взаємозалiк щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв
або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
На виконання застереження Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ) та Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (далi - МСБО) щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема вiдповiдно до
пунктiв 14, 15 МСФЗ 4 Страховi контракти проведено перевiрку адекватностi зобов'язань станом на
31.12.2016року з залученням фахiвця з актуарної та фiнансової математики Бабко В.Л.(диплом вiд 23.09.1997р).
Щодо результату перевiрки адекватностi страхових зобов'язань, сформованi резерви є достатнiми для виконання
майбутнiх зобов'язань.
4.Дохiд та витрати, у тому числi прибутки та збитки
Визнання доходiв за 2016 рiк
Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї
вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування життя. Договори страхування
(страховi полiси) набирають чинностi у момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлене в договорi. Дохiд
признається, якщо iснує упевненiсть, що Товариство отримає страхову премiю вiд проведення операцiй
страхування. Страховi премiї, за вирахуванням долi перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом перiоду
дiї договорiв страхування.
Сума доходу вiд реалiзацiї послуг iз страхування за 2016 рiк склав 293тис. грн.
Сума (нарахованих) отриманих премiй представлена в таблицi № 5.
Таблиця № 5( тис. грн.)
Показники
2015 рiк
2016 рiк
Страховi платежi, згiдно укладеним договорам страхування
244 355
Iншi доходи за 2016рiк
Товариство за 2016 рiк отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй страхування, а саме:

вiдсотки вiд депозитiв, винагороди по агентським договорам та iншi.
Iнший дохiд признається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй
i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд признається за вирахуванням витрат на його здобуття в тому
перiодi, в якому проведена операцiя.
Iншi операцiйнi доходи за нарахованими вiдсотками по депозитам склали 14 тис. грн.
Визнання витрат за 2016рiк
Товариство несе витрати на ведення справи в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не
пов'язанi iз страховою дiяльнiстю. Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає
зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi
можуть бути надiйно вимiрянi.
Витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними
витратами i вiдносяться до конкретних статей доходiв. Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується впродовж
декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може прослiдити лише в цiлому або побiчно, витрати в звiтi
про фiнансовi результати признаються на основi методу рацiонального розподiлу.
Витрата признається в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють майбутнi економiчнi
вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як
актив в балансi.
Страховi виплати та вiдшкодування
Товариство проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в рамках страхової суми за
наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена договором страхування.
Товариство вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений договiр
страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, певним договором страхування як застрахованi, а також
наявнiсть документiв, пiдтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в
результатi його настання, проведеного внутрiшнього службового розслiдування.
Чистi понесених витрати за страховими виплатами протягом 2016 року не було.
Перестрахування
В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування ризикiв. Такi договори
перестрахування забезпечують диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву здiйснювати контроль над
потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв, i надають додаткову можливiсть для
ризикiв. Активи перестрахування включають суми заборгованостей iнших компанiй, що здiйснюють
перестраховування, за виплаченi i неоплаченi страховi збитки, i витрати понесенi при їх врегулюваннi.
При здiйсненнi операцiй перестрахування долi страхових премiй, якi були сплаченi по договорах перестрахування,
формують права вимоги до перестраховикiв i враховуються, як суми часток перестраховикiв в резервах
незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв в звiтному перiодi вiдображаються, як доходи
або витрати вiд страхової дiяльностi.
Суми часток перестраховикiв в страхових резервах iнших, чим резерви незароблених премiй, на звiтну дату
обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були переданi перестраховикам протягом розрахункового
перiоду в тому ж порядку, як розраховуються страховi резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй.
Договори по перестрахуванню оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик визначений як розумна
можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна можливiсть iстотного коливання термiнiв
руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестраховикам.
Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам :
Таблиця № 6 ( тис. грн.)
Показники
2015 рiк
2016 рiк
частки страхових платежiв, належнi перестраховикам 132 79
В т.ч. перестраховикам _ нерезидентам Разом: 132 79
Елементи операцiйних витрати наведено в таблицi №7
Таблиця № 7 (тис. Грн.)
Показники 2016 рiк
Адмiнiстративнi витрати:
Заробiтна плата за окладами 65
Вiдрахування до соцiальних фондiв
14
Витрати на оренду
67
Комунальнi послуги 9
Аудиторськi послуги 5
Амортизацiя основних засобiв
4
Консультацiйно-iнформацiйнi послуги 3
Формування резерву вiдпусток
1
Послуги банку
5
Послуги зв'язку 5
Публiкацiя 3
Послуги стороннiх органiзацiй
37
разом: 218
Iншi операцiйнi витрати:

Штрафи, пенi
19
Резерв сумнiвних боргiв 114000
Разом: 114019

Доходи та витрати отриманi в 2016 роцi:
Таблиця № 8 (тис.грн.)
Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя
доходи витрати
Доходи/витрати вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя:
Страховi платежi
355
Частки страхових платежiв, належнi перестраховикам
79
Змiна резерву незароблених премiй
100
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй
-83
Заробленi премiї
293
Iншi операцiйнi доходи 14
Адмiнiстративнi витрати
218
Iншi операцiйнi витрати (резерв сумнiвних боргiв)
114000
Штрафнi санкцiї, пенi, неустойки
19
Фiнансовий результат вiд страхової та операцiйної дiяльностi:
(113930)

2016рiк

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБО 12 Податки на прибуток . Поточний податок на
прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового
законодавства України.
Поточнi витрати на сплату податку на прибуток вiд страхової дiяльностi та iншої дiяльностi не пов'язаної зi
страховою дiяльнiстю товариства розрахованi вiдповiдно до Податкового кодексу України та складають в 2016 роцi
_ 5 тис. грн.
У фiнансовiй звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток не коригуються на суми вiдстрочених податкiв, що
виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань та їх вартiстю, в
зв'язку з вiдсутнiстю таких.
5.Власний капiтал
Статутний капiтал станом на 31.12.2016 року
Статутний капiтал зафiксований в установчих документах вiдображається за первинною вартостi. Згiдно облiкової
полiтики витрати, безпосередньо пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення
власних коштiв учасникiв. Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони
були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiя пiсля звiтної дати згiдно МСБО
10 Подiї пiсля звiтної дати , i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним образом.
Станом на 31 грудня 2016 року акцiонерами Товариства стали одна юридична особа - нерезидент та двi фiзичнi
особи резиденти України, якi володiють частками у Статутному капiталi:
Таблиця № 9 (тис. грн.)
Акцiонер
Резиденство Вiдсоток участi голосуючих акцiй,%
АТ АСIТО КАПIТАЛ
Румунiя 99%
Гордiєнко Євген Олександрович
Україна 0,5%
Зубко Iгор Григорович
Україна 0,5%
Статутний фонд сформовано та сплачено повнiстю у грошовiй формi. При внесеннi змiн до Статуту Товариство
дотримувалось вимог Закону України "Про господарськi товариства".
Статутний капiтал вiдображений в балансi наступним чином:
Таблиця № 10 (тис. грн.)
Показники 31.12.2015 31.12.2016
Статутний капiтал
8000
8000
Резервний фонд
Товариство визнає резервний фонд та додатковий вкладений капiтал в складi власного капiталу, який сформований
вiдповiдно до Статуту компанiї i вiдображається в балансi наступним чином:
Таблиця № 11 (тис. грн.)
Показники 31.12.2015 31.12.2016
Резервний капiтал (вiльнi резерви)
6453
6453
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акцiонерiв.
Товариство нараховує дивiденди акцiонерам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату тiльки в тому випадку,

якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. В 2016 роцi дивiденди акцiонерам не нараховувались та не
виплачувались.
Звiт про змiни власного капiталу
Загальний сукупний прибуток за звiтний перiод, що вноситься до власникiв материнського пiдприємства та до
неконтрольованих часток вiдсутнiй.
За результатами дiяльностi за 2016 рiк Компанiя отримала чистий збиток у сумi (113935) тис.грн.
Протягом 2016 року змiни у власному капiталi вiдбулись в частинi змiни прибутку на (113 935) тис. грн., що
знайшло своє вiдображення в Ф.4 Звiт про власний капiтал .
Станом на 31грудня 2016року розмiр власного капiталу Компанiї дорiвнює 10 986 тис.грн., чистi активи
(нетто-активи) компанiї бiльшi , нiж розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає нормативним вимогам.
Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi)
"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує,
якщо така особа:
_
контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
_
має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
_
є членом провiдного управлiнського персоналу суб' єкта господарювання, що звiтує, або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з
таких умов:
_
суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що
кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є
пов'язанi одне з одним);
_
один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта
господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший
суб'єкт господарювання);
_
обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
_
один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт
господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання;
_
суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта
господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом
господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є
пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
_
суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
_
особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом
провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта
господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не
тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 пов'язаними сторонами Компанiї були акцiонери та провiдний
управлiнський персонал. У 2016 роцi було виплачено заробiтну плату провiдному управлiнському персоналу в
розмiрi 36,0 тис.грн.
6. УМОВНI I ДОГОВIРНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ОПЕРАЦIЙНI ТА ФIНАНСОВI РИЗИКИ
Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових
наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.
Здiйснення управлiння ризиками Товариством проводиться згiдно впровадженою стратегiєю управлiння ризиками, яка
затверджена Протоколом №3 вiд 25.04.2015 року засiдання Наглядової ради ПрАТ СК Стар-полiс .: визначається
специфiчнiстю страхування як сфери бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика, яка складається з визначення,
iдентифiкацiї, оцiнки можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю.
Компанiя визначає наступнi категорiї ризику:
_
Фiнансовий
_
Нефiнансовий
_
Iншi ризики
Управлiння фiнансовими ризиками
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик, ризик iнвестицiй в акцiї, ринковий операцiйний ризик,
ризик змiни процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головною метою
управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику та подальше забезпечення дотримання встановлених
лiмiтiв.
Кредитний ризик - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати

взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком:
Товариство не схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом
принесе фiнансовий збиток iншiй сторонi, так як не зможе виконати своє зобов'язання. Схильнiсть до кредитного
ризику виникає в результатi продажу Товариством продукцiї на умовах вiдстрочки платежу та вчинення iнших угод
з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Оцiнка управлiнським персоналом Товариства кредитного ризику є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для
чого використовуємо кредитнi рейтинги та будь-яку iншу доступну iнформацiю щодо їх спроможностi виконувати
борговi зобов'язання.
Депозитнi банкiвськi вклади розмiщенi з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банкiвської установи, в
якiй розмiщенi активи страховика, що включаються до суми прийнятних активiв iз метою дотримання нормативу
достатностi активiв. Рейтинг банкiвських установ, в яких розмiщенi депозитнi вклади Компанiї, вiдповiдає
iнвестицiйному рiвню за нацiональною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України:
Таблиця № 16 (тис. грн.)
Вклади в банках Сума, тис. грн. Рейтинг банку
Ф-я РЦ ПАТ "КБ "Приватбанк" 55,6
uaAA ukr
ВТБ Банк
20,0
uaAA+
Ощадбанк
20.0
uaAA+
Компанiя контролює кредитний ризик, встановлюючи лiмiти на одного контрагента або групу пов'язаних
контрагентiв. Лiмiти кредитного ризику по продуктах i галузям економiки регулярно затверджуються керiвництвом.
Монiторинг таких ризикiв здiйснюється регулярно, при цьому лiмiти переглядаються не рiдше одного разу на рiк.
Керiвництво Компанiї проводить аналiз за строками затримки платежiв дебiторської заборгованостi з основної
дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi зобов'язання при настаннi термiну їх
погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю. Компанiя використовує процедури
детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних
для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
Так, показники аналiзу платоспроможностi (лiквiдностi) Товариства характеризуються наступними розрахунками:
1. Коефiцiєнт лiквiдностi (Нормативне значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi становить не менше 1):
К1.1 = (II роздiл + III роздiл активу балансу)/II+III роздiл пасиву балансу
К1.1 = 71,6
Загальний (коефiцiєнт покриття) характеризує, що на кожну гривню зобов'язань пiдприємство має 71,6 тис.грн.
усiх мобiлiзованих коштiв.
2. Коефiцiєнт Абсолютної лiквiдностi(Нормативне значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi становить бiльше
0,2):
К1.3 = Грошовi кошти/II+III роздiл пасиву балансу
К1.3 = 2,2
Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена коштами на розрахунковому
рахунку та iнших рахунках в банках.
Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї пiддаються наступним
фiнансовим ризикам: ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi ризики, кредитний ризик i
ризик лiквiдностi. Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика
Компанiї базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного
законодавства України. Компанiя мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, аналiзує
фiнансовi активи перед їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи бiльшiсть своїх
iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.
Ринковий ризик _ це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий
ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених
коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик або ризик iнвестицiй в акцiї _ ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв,
зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй, заблокованих на
невизначений строк.
ризик змiни цiн полягає в тому, що поточний або майбутнiй прибуток Товариства може пiддатися негативному
впливу змiн ринкових цiн на акцiї, якi облiковуються як фiнансовий актив. Зниження цiн, в т.ч. i їх
анулювання, може призвести до зниження чистого прибутку i грошових потокiв. Товариство на регулярнiй основi
оцiнює можливi сценарiї майбутнiх коливань цiн на страховi послуги та їх вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi
рiшення. Однак, в умовах поточної економiчної ситуацiї оцiнки керiвництва можуть значно вiдрiзнятися вiд
фактичного впливу змiни цiн на страховi послуги на фiнансове становище Товариства.
Валютний ризик _ це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Валютнi ризики у Товариства не виникають у зв'язку
з вiдсутнiстю операцiй в iноземнiй валютi.
Вiдсотковий ризик _ це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що

вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть
чистих активiв.
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть
вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
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.
У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство буде оцiнювати чи позбуватися боргових фiнансових iнструментiв
з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Ризик управлiння капiталом
Основними елементами управлiння капiталом керiвництво вважає власнi i позиковi кошти. Для збереження i
коригування структури капiталу Компанiя може переглядати свою iнвестицiйну програму, залучати новi i погашати
iснуючi позики i кредити, продавати непрофiльнi активи. Керiвництво Компанiї щомiсячно аналiзує показники
рентабельностi капiталу, довгострокової фiнансової стiйкостi на пiдставi даних про величину прибутку та
iнформацiї по кредитному портфелю.
До складу капiталу Компанiї входять грошовi кошти та їх еквiваленти, а також капiтал акцiонерiв компанiї,
розкритий у звiтi про фiнансовий стан.
Позиковi кошти Товариство протягом 2016 року не залучало. Залишки на балансi Товариства позикових коштiв, такi
як довгостроковi чи короткостроковi кредити i позики, вiдсутнi.
Управлiння нефiнансовими ризиками
Операцiйний ризик _ ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв
оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу.
Ризик законодавчого простору _ можливi наслiдки для фiнансового стану Товариства через змiни в Законодавствi
(наприклад, змiни в оподаткуваннi) та iснуючих нормах здiйснення страхової дiяльностi.
Керiвництво приймає управлiнськi або кадровi рiшення в разi виявлення порушень дотримання встановлених
полiтик в частинi андеррайтингу/прийняттi на ризик, ведення облiку страхових даних. Системно проводить
процедури монiторингу змiн (можливих змiн) в законодавчому просторi, контролю за ступенем захисту
iнформацiйної мережi Товариства.
Управлiнський персонал вважає, що Товариство нарахувало всi податки, що стосуються дiяльностi компанiї. У
ситуацiях невизначеностi Товариство здiйснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки
керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань.
Керiвництво Товариство, 'рунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з
податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому
трактувати положення чинного податкового законодавства, i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi
наслiдки.
Управлiння операцiйним та юридичним ризиками забезпечує належне функцiонування внутрiшньої полiтики та
процедур компанiї в цiлях мiнiмiзацiї даних ризикiв.
Ризик країни Україна
Україна є країною з перехiдною економiкою i в даний час не має достатньо розвиненою дiлової та законодавчої
iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснують в країнах з бiльш розвиненою
ринковою економiкою. Сучасна українська економiка характеризується, зокрема, такими явищами, як низька
конвертованiсть нацiональної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рiвень лiквiдностi на ринках
капiталу i триваюча iнфляцiя. В результатi, ведення дiяльностi в Українi пов'язане з ризиками, якi як правило,
не зустрiчаються в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Стабiльний i успiшний розвиток української
економiки i бiзнесу Компанiї в певнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, що вживаються
урядом, а також подальшого розвитку правової та полiтичної систем.
Вплив МСБО 29
Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
У МСБО 29 не встановлюються абсолютнi показники, за яких вiднесення економiки до гiперiнфляцiйної є
обов'язковим. У ньому наведенi деякi характеристики економiчного середовища, яке може бути визнане
гiперiнфляцiйним. Рiшення про застосування цього стандарту повинно бути зроблено на основi професiйного
судження. Згiдно з МСБО 29 управлiнський персонал Товариства прийняв рiшення не проводити перерахунок
фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
7. Подiї пiсля дати балансу
На дату подання звiтностi не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на фiнансову результат за 2016рiк.
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